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будівництва та житлово-комунального господарства України. 
 



 3 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про перейменування села Дельжилер Татарбунарського району Одеської 

області. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо статусу старости села, селища) (реєстр. № 4742, друге читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо виправлення техніко-юридичних 

помилок (реєстр. № 4779, н.д. Ю.Бублик). 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (щодо обов'язкового оприлюднення актів 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування) (реєстр. № 4142, н.д. 

О.Дубінін, В.Купрій, О.Шевченко). 

5. Проект Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про Державний 

Гімн України» (щодо щоденної трансляції) (реєстр. № 4796, н.д. С.Каплін). 

6. Про висновки Робочої групи Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування з вивчення ситуації, що 

склалася в Сєвєродонецькій міській раді Луганської області, та пропозиції 

Робочої групи щодо розгляду проекту Постанови про призначення позачергових 

виборів Сєвєвродонецької міської ради Луганської області (реєстр. № 5247 від 

07.10.2016 р., автори – народні депутати С.Шахов, В.Курило та інші). 

7. Про інформацію щодо окремих питань, які перебувають на контролі 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та 

інших форм безпосередньої демократії. 

8. Про утворення робочої групи Комітету з підготовки Рекомендацій комітетських 

слухань з питань стану реалізації законодавства про адміністративні послуги 

9. Різне. 

*** 

 

СЛУХАЛИ: Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських поінформувала, 

що Голова Комітету С.Власенко за дорученням Голови Верховної Ради України 

перебуває у відрядженні та ознайомила членів Комітету з проектом порядку денного 

засідання Комітету, запропонувала висловити свої зауваження і пропозиції до нього.  

Порядок денний прийнято за основу. 

 

Народні депутати України В.Курило та О.Гончаренко запропонували 

включити до порядку денного засідання Комітету проект Постанови про 

призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської 

області (реєстр. № 5247, н.д. С.Шахов, В.Курило та інші) та розглянути його після 

питання про висновки Робочої групи Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування з вивчення ситуації, що 

склалася в Сєвєродонецькій міській раді Луганської області. 

Пропозицію підтримано. 

*** 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59322
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59373
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Народний депутат України, голова підкомітету з питань державної служби 

та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум запропонувала 

обговорити питання законодавчого врегулювання статусу працівників 

секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України 

щодо якого Комітет вже визначався (проект з реєстр. № 5263). 

Пропозицію підтримано. 

*** 
 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала визначитися 

шляхом голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про перейменування села Дельжилер Татарбунарського району Одеської області. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо статусу старости села, селища) (реєстр. № 4742, друге читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо виправлення техніко-юридичних 

помилок (реєстр. № 4779, н.д. Ю.Бублик). 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (щодо обов'язкового оприлюднення актів 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування) (реєстр. № 4142, н.д. 

О.Дубінін, В.Купрій, О.Шевченко). 

5. Проект Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про Державний 

Гімн України» (щодо щоденної трансляції) (реєстр. № 4796, н.д. С.Каплін). 

6.  

6.1) про висновки Робочої групи Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування з вивчення ситуації, що 

склалася в Сєвєродонецькій міській раді Луганської області, та пропозиції 

Робочої групи щодо розгляду проекту Постанови про призначення позачергових 

виборів Сєвєвродонецької міської ради Луганської області  (реєстр. № 5247 від 

07.10.2016 р., автори – народні депутати С.Шахов, В.Курило та інші); 

6.2) про проект Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької 

міської ради Луганської області (реєстр. № 5247, н.д. С.Шахов, В.Курило та інші). 

7. Про інформацію щодо окремих питань, які перебувають на контролі 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та 

інших форм безпосередньої демократії. 

8. Про утворення робочої групи Комітету з підготовки Рекомендацій комітетських 

слухань з питань стану реалізації законодавства про адміністративні послуги. 

9. Питання законодавчого врегулювання статусу працівників секретаріатів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України. 

10. Різне. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59322
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59373
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1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про подання Одеської 

обласної ради щодо перейменування села Дельжилер Татарбунарського району 

Одеської області на село Дмитрівка.  

М.Федорук поінформував, що згідно з даними офіційного обліку 

адміністративно-територіальних одиниць України в Одеській області 

обліковується село Дельжилер, в якому проживає понад 4200 мешканців. 

Перейменування зазначеного села ініційовано його жителями у зв’язку з 

бажанням відновити попередню назву «Дмитрівка», яку пов’язують з іменем 

Святого Дмитра Солунського, покровителя села.  

Голова підкомітету запропонував під час обговорення питання взяти до уваги 

інформацію, що перейменування села Дельжилер Татарбунарського району Одеської 

області на село Дмитрівка підтримане територіальною громадою на загальних зборах, 

погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Дмитрівською 

сільською, Татарбунарською районною та Одеською обласною радами. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Б.Короленко, С.Рябенко. 

Під час обговорення питання члени Комітету відзначали, що назва «Дельжилер» 

була присвоєна селу Дмитрівка Татарбунарського району Одеської області згідно з 

Постановою Верховної Ради України від 12 травня 2016 року №1353-VIII «Про 

перейменування деяких населених пунктів». Перейменування вказаного населеного 

пункту було здійснено відповідно до пункту 8 статті 7 Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» з урахуванням 

пропозиції Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області та 

рекомендації Українського інституту національної пам’яті. 

Комітет також зверну увагу, що відповідно до підпункту «є» пункту 4 частини 

першої статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки» до назв, які слід було перейменувати, належали назви областей, районів, 

населених пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, 

проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки 

населених пунктів, підприємств, установ, організацій, у яких використані імена або 

псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря 

районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), 

інших союзних або автономних радянських республік, працювали в радянських органах 

державної безпеки, а також назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних 

радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії 

(включаючи партійні з’їзди), річницями Жовтневого перевороту 25 жовтня (7 листопада) 

1917 року, встановленням радянської влади на території України або в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за 

незалежність України у XX столітті (крім назв, пов’язаних з опором та вигнанням 

нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури). 
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Б.Короленко та С.Рябенко вказали, що Український інститут національної пам’яті 

не підтримує перейменування села Дельжилер на село Дмитрівка. Згідно з архівними 

матеріалами у 1940 році на сході мешканців села було вирішено перейменувати село 

Дельжилери на село Димитрівка «на честь видатного сина болгарського народу 

Г.М.Димитрова», проте при виготовленні печатки сільської ради помилково було 

зазначено назву «Дмитрівка». Тому у листопаді 1945 року село Дельжилери 

Татарбунарського району було перейменовано на село Дмитрівку. Представники 

Інституту зазначили, що Георгій Димитров був діячем болгарського та міжнародного 

комуністичного руху, у зв’язку з чим назва села Дмитрівка містила символіку 

комуністичного тоталітарного режиму та підлягала перейменуванню відповідно до Закону 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Враховуючи 

зазначене, Інститут вважає, що повернення попередньої назви «Дмитрівка», в тому числі 

шляхом зміни її етимології, суперечитиме вимогам законодавства. 

М.Федорук поінформував, що Інститут української мови НАН України 

зазначає, що назва «Дельжилер» була перенесена переселенцями-болгарами зі 

своєї батьківщини та відома в історичних джерелах починаючи із 30-х років ХІХ 

століття як «Дельжилоре», а з 1859 року – як «Дельжилер». Оскільки назва села 

Дельжилер є історичною, Інститут вважає недоцільним перейменування села 

Дельжилер на село Дмитрівка. 

За результатами загального обговорення членами Комітету висловлювалась 

пропозиція не підтримувати подання Одеської обласної ради щодо 

перейменування села Дельжилер Татарбунарського району Одеської області на 

село Дмитрівка та підготувати звернення до Дмитрівської сільської ради 

Татарбунарського району Одеської області з пропозицією про внесення 

альтернативного варіанту перейменування села Дельжилер Татарбунарського 

району Одеської області з дотриманням порядку ініціювання та розгляду питання 

перейменування населених пунктів, визначеного законодавством. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Не підтримувати подання Одеської обласної ради щодо перейменування 

села Дельжилер Татарбунарського району Одеської області на село Дмитрівка. 

2. Звернутися до Дмитрівської сільської ради Татарбунарського району 

Одеської області з пропозицією про внесення альтернативного варіанту 

перейменування села Дельжилер Татарбунарського району Одеської області з 

дотриманням порядку ініціювання та розгляду питання перейменування 

населених пунктів, визначеного законодавством.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Утримався» – 3 народних 

депутати України», «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости 

села, селища (реєстр. № 4742). 
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Голова підкомітету вказав, що за дорученням Верховної Ради України 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування готує до другого читання проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища 

(реєстр. № 4742). Підкомітетом попереднього розглянуто зауваження і 

пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до даного 

проекту. Так, до розгляду законопроекту в другому читанні від 12 народних 

депутатів України подано 71 пропозицію, з яких 36 – пропонується врахувати, 9 – 

врахувати редакційно, 3 – врахувати частково, 23 – відхилити. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала перейти до 

розгляду пропозицій та поправок, які у відповідності до статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України надійшли до Комітету. 

Пропозицію підтримано. 
 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

 

За результатами розгляду пропозицій та поправок до законопроекту з    

реєстр. № 4742: 

 

«Враховано» – поправки з №№ 1, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 

30, 31, 32, 36, 37, 40, 43, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 

Рішення прийняті. 
 

«Враховано редакційно» – пропозиції та поправки з №№ 2, 3, 6, 7, 9, 25, 41, 

42, 60. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано частково» – пропозиції та поправки з №№ 34, 35, 49. 

Рішення прийняті. 

 

«Відхилено» – пропозиції та поправки з №№ 5, 13, 17, 18, 22, 23, 26, 28, 29, 

33, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 59, 62. 

Рішення прийняті. 

 

За наслідками обговорення законопроекту Перший заступник Голови 

Комітету О.Ледовських запропонувала ухвалити висновок щодо законопоекту, 

доручивши секретаріату Комітету під час підготовки порівняльної таблиці до 

розгляду у другому читанні здійснити техніко-юридичне доопрацювання 

законопроекту з урахуванням пропозицій, проголосованих на цьому засіданні. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости 

села, селища (реєстр. № 4742), за результатами розгляду в другому читанні прийняти 

в другому читанні та в цілому. 
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2. У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці 

відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його 

техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України. 

3. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 11 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублика про проект Закону України про внесення змін до 

статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

виправлення техніко-юридичних помилок (реєстр. № 4779), поданий ним як 

суб’єктом права законодавчої ініціативи. 

Ю.Бублик вказав, що даний проект розроблено ним з метою внесення окремих 

правок технічного характеру до чинного Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», що сприятиме забезпеченню техніко-юридичної чистоти 

та вірного застосування Закону. Зокрема, законопроектом пропонується внести 

зміни до десятої, одинадцятої та шістнадцятої частин статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», в яких слова «восьмої/восьмою» замінити на 

слова «дев’ятої/дев’ятою» у відповідних відмінниках. 

Доповідач поінформував про висновки: 

- Комітету з питань бюджету, який вказує, що законопроект не матиме 

впливу на показники бюджетів; 

- Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який у висновку від 28.07.2016 

№ 04-19/17-2566 зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – 

проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства; 

- Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, 

яке погоджуючись з необхідністю вдосконалення чинних норм Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» і усунення наявних у ньому помилок, не 

підтримує практику внесення дрібних поодиноких змін до вказаного Закону. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Ю.Бублик 

запропонував рекомендувати Верховній Раді України даний проект за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради проект Закону 

України про внесення змін до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» щодо виправлення техніко-юридичних помилок (реєстр. № 4779 від 
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03.06.2016 р.), поданий народним депутатом України Ю.Бубликом, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності А.Реку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 10 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублика про проект Закону України про внесення змін до 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо 

обов’язкового оприлюднення актів органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування) (реєстр. № 4142), поданий народними депутатами України 

О.Дубініним, В.Купрієм, О.Шевченком. 

Ю.Булик вказав, що законопроектом пропонується визначити, що акти 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому 

оприлюдненню в офіційних виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках, 

інформаційних листках тощо), друкованих засобах масової інформації та на 

офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування. 

Голова підкомітету поінформував, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 06 липня 2016 року № 16/3-874/4142 відзначає недостатність 

правового регулювання порядку набрання чинності актів органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування, разом з тим наголошує, що запропоновані 

законопроектом зміни не вирішують цю проблему. Так, Головне управління 

вказує, що запропоновані законопроектом зміни в цілому вже передбачені 

статтею 22 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації» та статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

При цьому, передбачені законопроектом зміни не узгоджуються з частиною 

другою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

відповідно до якої оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті 

здійснюється у разі наявності у розпорядника інформації такого  веб-сайту, в той 

час як законопроектом пропонується зобов’язати всі органи місцевого 

самоврядування оприлюднювати власні акти на своїх офіційних веб-сайтах. Крім 

того, Головне управління не підтримує позицію про необхідність оприлюднення 

через засоби масової інформації всіх ненормативних (індивідуальних) правових 

актів, оскільки вони містять приписи, де закріплюються суб’єктивні права 

конкретних суб’єктів суспільних відносин, використовуються їх персональні 

данні. Виходячи із наведеного, Головне управління пропонує за результатами 

розгляду в першому читанні повернути законопроект суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання; 
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- Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та 

інформаційної політики за результатами розгляду законопроекту на своєму 

засіданні 13 квітня 2016 року (Протокол № 43) пропонує прийняти його за 

основу, однак при подальшому доопрацюванні змін до статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» передбачити обов’язок оприлюднення 

актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування лише в офіційних 

виданнях (за їх наявності) та на офіційних веб-сайтах цих органів; 

- Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя 

у своєму висновку від 12 травня 2016 року (Протокол № 47) вказав, що 

законопроект не суперечить положенням Конституції України; 

- Комітет Верховної Ради України з питань бюджету розглянув законопроект 

на своєму засіданні 14 квітня 2016 року (Протокол № 54) та ухвалив рішення про 

те, що він не має прямого впливу на показники бюджету, оскільки його реалізація 

буде забезпечуватися за рахунок та в межах коштів місцевих бюджетів, що 

передбачаються на утримання органів місцевого самоврядування, а також на 

підтримку заснованих ними засобів масової інформації. У разі прийняття 

відповідного закону він може набирати чинності у терміни, визначені авторами 

законопроекту; 

- Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у 

своєму висновку від 30 березня 2016 року (Протокол № 67) вказав, що 

законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства; 

- Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції за 

наслідками розгляду законопроекту на своєму засіданні 29 березня 2016 року 

дійшов висновку про те, що законопроект не належить до пріоритетних сфер 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС, або регулюється 

національним законодавством країн-членів ЄС, а отже, не потребує експертного 

висновку. 

- Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку у 

своєму висновку від 05 жовтня 2016 року (Протокол № 50) рекомендує прийняти 

законопроект за основу.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Члени Комітету погодились з позицією щодо недоцільності встановлення 

обов’язку для всіх органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

оприлюднювати власні правові акти на офіційних веб-сайтах, оскільки не всі 

органи місцевого самоврядування їх мають, у зв’язку з чим слід зробити 

уточнення, яким передбачити необхідність опублікування таких актів на 

офіційних веб-сайтах тільки у випадку їх наявності. Голова підкомітету з питань 

місцевого самоврядування Ю.Бублика запропонував рекомендувати Верховній 

Раді України проект з реєстр. № 4142 за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
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Україні» (щодо обов’язкового оприлюднення актів органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування) (реєстр. № 4142 від 24.02.2016 р.), 

поданий народними депутатами України О.Дубініним, В.Купрієм, О.Шевченком, 

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевого самоврядування Ю.Бублика. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 4 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про проект Закону 

України про внесення змін до статті 2 Закону України «Про Державний Гімн 

України» (щодо щоденної трансляції) (реєстр. № 4796), поданий народним 

депутатом України С.Капліним.   

Голова підкомітету вказав, що законопроектом пропонується зобов’язати 

телерадіоорганізації щоденно транслювати Державний Гімн України вранці о 

шостій годині та ввечері о двадцять четвертій годині. 

Голова підкомітету поінформував, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 19 липня 2016 року № 16/3-925/4796 зазначає, що встановлення 

абсолютного обов’язку для всіх телерадіоорганізацій транслювати Державний 

Гімн України є недоцільним з огляду на характер їх мовлення (трансляції), 

зокрема, розважальне, спортивне тощо. Крім того, запропоновані законопроектом 

зміни не передбачають комплексного вирішення питання порядку повсякденного 

використання Державного Гімну України, визначаючи лише один випадок такого 

використання. Виходячи з наведеного, Головне управління пропонує за 

результатами розгляду в першому читанні відхилити законопроект; 

- Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції у 

своєму висновку від 14 липня 2016 року (Протокол №79) вказав, що законопроект 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів 

та нагород О.Дехтярчук запропонував рекомендувати Верховній Раді України 

проект з реєстр. № 4796 за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до статті 2 Закону України «Про Державний Гімн України» (щодо 

щоденної трансляції) (реєстр. № 4796), поданий народним депутатом України 

С.Капліним, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 
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2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 4 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

6.1 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України, голови підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою  М.Федорука - 

керівника Робочої групи Комітету з вивчення ситуації, що склалася в 

Сєвєродонецькій міській раді Луганської області, яку було створено за Рішенням 

Комітету від 2 листопада 2016 року (протокол засідання № 60) за наслідками 

попереднього розгляду проекту Постанови про призначення позачергових виборів 

Сєвєвродонецької міської ради Луганської області (реєстр. № 5247 від 07.10.2016 р., 

автори – народні депутати України С.Шахов, В.Курило та інші).  

 Керівник Робочої групи зазначив, що за час своєї роботи Робочою групою 

було здійснено наступне: 

- вивчено обставини виникнення і розвитку конфліктної ситуації між 

більшістю депутатів Сєвєродонецької міської ради Луганської області VII 

скликання та Сєвєродонецьким міським головою В.Казаковим,  

- проведено зустріч та заслухано на розширеному засіданні Робочої групи 

всіх без винятку депутатів Сєвєродонецької міської ради, які представляли обидві 

сторони конфлікту, 

- вивчено низку звернень громадян, представників органів державної влади 

та місцевого самоврядування з відповідного питання,  

- проаналізовано акти Сєвєродонецької міської ради, що стали предметом 

судового оскарження та взято за основу для висновків обставини, доведені в ході 

судових розглядів.  

Робоча група констатувала наявність численних порушень законів України 

та власного Регламенту в роботі Сєвєродонецької міської ради Луганської області 

VII скликання, допущених впродовж всього періоду діяльності, що засвідчено 

цілою низкою судових рішень про визнання актів ради незаконними. Зокрема, 

йшлося про порушення таких ключових для системи місцевого самоврядування 

нормативних актів як закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», а 

також Регламенту міської ради, ігнорування більшістю депутатів повноважень 

міського голови як головної посадової особи територіальної громади, його 

виключної та першочергової компетенції з питань скликання сесій ради та 

ведення її пленарних засідань, визначення структури виконавчих органів ради та 

кандидатур для кадрових призначень тощо. 

Робоча група також у своєму висновку (додається) зазначила, що суть і зміст 

порушень, виявлених у ході судових розглядів, їх повторюваність фактично до 

ідентичного кола правовідносин при проведені пленарних засідань ради, 
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оприлюдненні проектів рішень, їх розгляді та прийнятті, відсутність 

належного реагування на матеріали судових справ дозволяє зробити висновок про 

постійне і систематичне ігнорування Сєвєродонецькою міською радою вимог 

компетентних органів щодо приведення її рішень у відповідність із законом. Так, 

зокрема, на порушення обов’язковості оприлюднення проектів рішень ради за 20 

робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, передбаченого частиною 

третьою статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

вказувалося щонайменше у чотирьох судових рішеннях. Проте, незважаючи на 

висновки суду, Сєвєродонецька міська рада щоразу продовжувала приймати 

рішення з порушенням порядку оприлюднення відповідних проектів, що, до речі, 

стосується і рішення від 13 жовтня 2016 року щодо дострокового припинення 

повноважень Сєвєродонецького міського голови В.Казакова. 

За результатами всебічного вивчення, аналізу та з’ясування обставин 

виникнення і розвитку конфліктної ситуації в системі місцевого самоврядування 

міста Сєвєродонецьк Луганської області Робоча група вказала, що існують достатні 

правові підстави для ухвалення Комітетом висновку з рекомендаціями Верховній 

Раді України щодо можливості призначення позачергових виборів депутатів 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області відповідно до пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та з огляду на вимоги частин першої, 

четвертої статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Водночас при ухваленні висновку щодо проекту Постанови про призначення 

позачергових виборів Сєвєвродонецької міської ради Луганської області (реєстр. 

№5247) Робоча група запропонувала Комітету зважити, що Голова Луганської 

обласної військово-цивільної адміністрації не надав Комітету чітких і 

аргументованих висновків щодо можливості призначення позачергових виборів 

депутатів Сєвєродонецької міської ради Луганської області VII скликання, а 

також врахувати інформацію Управління по зв’язках з місцевими органами влади 

і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України щодо 

проведення 24 листопада 2016 року засідання Сєвєродонецького міського суду 

Луганської області з питання оскарження рішення Сєвєродонецької міської ради 

від 13 жовтня 2016 року щодо дострокового припинення повноважень 

Сєвєродонецького міського голови В.Казакова. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, С.Шахов та представники депутатського корпусу 

Сєвєродонецької міської ради. 

Робоча група Комітету з вивчення ситуації, що склалася в Сєвєродонецькій 

міській раді Луганської області, запропонувала Комітету: 

1) взяти інформацію Робочої групи до відома; 

2) у разі розгляду на засіданні Комітету проекту Постанови про призначення 

позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області (реєстр. 

№ 5247) та ухвалення висновку щодо нього внести до тексту наступні зміни та 

доповнення: визначити іншу дату призначення позачергових виборів депутатів 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області; слова «Сєвєродонецької міської 

ради» замінити словами «депутатів Сєвєродонецької міської ради». 

Інформацію Робочої групи взято до відома. 
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6.2 

СЛУХАЛИ: інформацію Керівника робочої групи, голови підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федорука про проект Постанови про призначення позачергових виборів 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області (реєстр. № 5247), поданий 

народними депутатами України С.Шаховим, В.Курилом та іншими. 

М.Федорук вказав, що проектом Постанови пропонується призначити на 18 

грудня 2016 року позачергові вибори депутатів Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області та провести їх у порядку, визначеному Законом України «Про 

місцеві вибори». Крім того, пропонується доручити Центральній виборчій комісії 

визначити обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення виборчого 

процесу позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради, а Кабінету 

Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо 

забезпечення фінансування позачергових виборів. Порушуючи дане питання 

перед Верховною Радою України, автори проекту Постанови у Пояснювальній 

записці до нього наголошують на тому, що дії Сєвєродонецької міської ради 

суперечать інтересам територіальної громади міста Сєвєродонецьк та вказують на 

факти, які, на їх думку, свідчать про прийняття міською радою рішень з 

порушеннями Конституції та законів України, прав і свобод громадян, 

ігнорування вимог і висновків компетентних органів щодо усунення порушень та 

приведення цих рішень у відповідність із законом. Прийняття Постанови, на 

переконання суб’єктів права законодавчої ініціативи, дозволить сформувати 

новий склад міської ради, стабілізувати ситуацію у місті Сєвєродонецьк, а також 

зменшити ризики порушення прав територіальної громади міста з боку депутатів 

міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, С.Шахов. 

Члени Комітету взяли до відома інформацію та пропозиції Робочої групи 

Комітету з вивчення ситуації, що склалася в Сєвєродонецькій міській раді Луганської 

області, та врахували, що відповідно до частини першої та частини п’ятої статті 15 

Закону України «Про місцеві вибори» позачергові місцеві вибори призначаються 

Верховною Радою на неділю не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів. 

М.Федорук запропонував за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому даний проект постанови, змінивши при цьому 

дату призначення цих виборів на 26 лютого 2017 року із внесенням змін до назви 

та тексту проекту, замінивши слова «Сєвєродонецької міської ради» словами 

«депутатів Сєвєродонецької міської ради». 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала у разі 

прийняття даного проекту Постанови за основу та в цілому з пропозиціями 

Комітету, рекомендувати Верховній Раді України доручити Комітету при 

підготовці Постанови на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України її техніко-

юридичне доопрацювання. 

Пропозицію підтримано. 
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Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала доручити 

виступити із співдоповіддю на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, Секретарю Комітету 

О.Гончаренку. 

Пропозицію підтримано. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області (реєстр. № 5247 від 07.10.2016 р.), поданий народними 

депутатами України С.Шаховим, В.Курилом, А.Вітком та іншими, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому, 

змінивши при цьому дату призначення цих виборів на 26 лютого 2017 року із 

внесенням змін до назви та тексту проекту, замінивши слова «Сєвєродонецької 

міської ради» словами «депутатів Сєвєродонецької міської ради». 

2. У разі прийняття Верховною Радою України даного проекту Постанови за 

основу та в цілому з пропозиціями Комітету, доручити Комітету при підготовці 

Постанови на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України її техніко-

юридичне доопрацювання. 

3. Доручити виступити із співдоповіддю на пленарному засіданні Верховної 

Ради України під час розгляду даного питання народному депутату України, 

Секретарю Комітету О.Гончаренку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко: 

1. Щодо призначення та проведення чергових виборів депутатів Луганської 

обласної ради. 

Голова підкомітету вказала, що на контролі Комітету перебуває звернення 

окремих місцевих рад Луганської області щодо необхідності призначення та 

проведення чергових виборів депутатів Луганської обласної ради. Комітет 

звернувся до Ради національної безпеки та оборони України, 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України та до Луганської 

військово-цивільної адміністрації з проханням вивчити порушене питання і 

надати свої пропозиції. У відповідях висловлюється спільна думка, що 

призначення та проведення на сьогодні таких виборів можливе за умови 

дотримання положень пункту 5 Постанови Верховної Ради України від 17 липня 

2016 року № 645 «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів у 2015 році», повного виконання Російською 
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Федерацією заходів, передбачених Мінськими угодами, з урахуванням 

забезпечення безпеки та демократичності виборчого процесу. 

Пропозиція підкомітету – поінформувати міські ради, що звернулися, з 

позицією зазначених органів.  

Пропозицію підтримано одноголосно. 

 

2. Про результати позачергових виборів депутатів Коцюбинської селищної 

ради Київської області. 

Голова підкомітету вказала, що 17 липня 2016 року відповідно до 

Постанови Верховної Ради України відбулися позачергові вибори депутатів 

Коцюбинської селищної ради. О.Бойко поінформувала присутніх, що перша 

сесія селищної ради відбулася 19 серпня 2016 року. На цій сесії набули 

повноважень депутатів селищної ради 26 кандидатів. Перше засідання другої 

сесії відбулося 30 серпня 2016 року, друге засідання – 16 вересня 2016 року. На 

зазначених засідання розглядалися бюджетні питання. На сесії 11 листопада 

2016 року планувалося обрати секретаря селищної ради, утворити постійні 

комісії селищної ради та затвердити їх склад, затвердити склад виконкому, 

обрати заступника селищного голови та керуючого справами. Проте, на цій сесії 

секретаря Коцюбинської селищної ради обрано не було, не затверджено склад 

виконкому. На сесій утворено п’ять постійних комісій селищної ради, 

розглянуто окремі бюджетні питання. 

Інформацію взято до відома. 

 

3. Щодо оскарження в судовому порядку окремими сільськими, міськими 

головами рішень відповідних рад про дострокове припинення їх повноважень.  

Голова підкомітету вказала таке: 

1. Рішення Голубицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської 

області про дострокове припинення повноважень сільського голови Миколи 

Красножона оскаржується ним в апеляційному порядку. На 5 грудня 2016 року в 

Київському апеляційному адміністративному суді призначено розгляд 

апеляційної скарги. 

2. Ухвалою Семенівського районного суду Чернігівської області від 18 

жовтня 2016 року зупинено дію рішення Тимоновицької сільської ради 

Семенівського району Чернігівської області про дострокове припинення 

повноважень Тимоновицького сільського голови Рустама Бурея до набрання 

законної сили рішенням суду у даній справі. 

3. Рішення Михайлівської сільської ради Олександрівського району 

Кіровоградської області про дострокове припинення повноважень 

Михайлівського сільського голови Світлани Гавриш оскаржується нею до 

Олександрівського районного суду Кіровоградської області. 

4. Справа по оскарженню рішення Завидівської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області про дострокове припинення повноважень 

Завидівського сільського голови Павла Кобаля перебуває на розгляді Львівського 

апеляційного адміністративного суду. Судове засідання призначено на 16 

листопада 2016 року. 
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5.  Постановою Київського апеляційного адміністративного суду України від 

5 жовтня 2016 року скасовано постанову Обухівського районного суду від 26 

липня 2016 року, якою було визнано протиправним та скасовано рішення 

Краснослобідської сільської ради Обухівського району про дострокове 

припинення повноважень Краснослобідського сільського голови Петра Клименка. 

Постанова Київського апеляційного адміністративного суду може бути оскаржена 

протягом двадцяти днів з дня її складення у повному обсязі до Вищого 

адміністративного суду України. 

6. Справа по оскарженню рішення Смілянської міської ради Черкаської 

області про дострокове припинення повноважень міського голови Олексія Цибка  

перебуває на розгляді Вищого адміністративного суду України, яким прийнято до 

провадження касаційну скаргу Олексія Цибка, відкрито касаційне провадження та 

витребувано матеріали справи з Кам'янського районного суду Черкаської області. 

7. Рішення Родинської міської ради Покровської міської ради Донецької 

області про дострокове припинення повноважень Родинського міського голови 

Сергія Федорова оскаржується ним в Красноармійському міськрайонному суді. За 

інформацією Управління по зв’язках з місцевими органами влади та органами 

місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України останнє засідання 

відбулося 11 листопада 2016 року. 

8. Рішення Ржищівської міської ради Київської області про дострокове 

припинення повноважень міського голови Миколи Спичака оскаржено ним до 

Ржищівського міського суду. За інформацією Управління по зв’язках з місцевими 

органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради 

України  станом на 26 вересня 2016 року рішення по справі прийнято не було. 

 

Пропозиція підкомітету – взяти викладену інформацію до відома, тримати 

питання на контролі та звернутися до наступних судів: 

- до Вищого адміністративного суду України для отримання офіційної 

інформації про оскарження в касаційному порядку Постанови Київського 

апеляційного адміністративного суду щодо рішення Краснослобідської сільської 

ради Обухівського району; 

- до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області для 

отримання офіційної інформації щодо стану розгляду позову Сергія Федорова до 

Родинської міської ради; 

- до Ржищівського міського суду Київської області для отримання офіційної 

інформації щодо стану розгляду справи по оскарженню рішення Ржищівської 

міської ради. 

Пропозиції підтримано одноголосно. 

 

4. Про зняття з контролю питання про призначення окремих позачергових 

місцевих виборів. 

Голова підкомітету вказала таке 
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1.  Корюківська міська рада Корюківського району Чернігівської 

області рішенням від 3 жовтня 2016 року достроково припинила повноваження 

Корюківського міського голови Івана Матюхи та порушила перед парламентом 

відповідне клопотання. Постановою Центральної виборчої комісії від 7 жовтня 

2016 року №437 на 18 грудня цього року призначено перші вибори депутатів 

міської ради та міського голови Корюківської міської об’єднаної територіальної 

громади.  

2.  Остерська міська рада Козелецького району Чернігівської області 

рішенням від 10 червня 2016 року достроково припинила повноваження 

Остерського міського голови Віктора Самодєлка і порушила відповідне 

клопотання перед Верховною Радою України. Постановою Центральної виборчої 

комісії від 23 вересня 2016 року №396 на 11 грудня цього року призначено перші 

вибори депутатів міської ради та міського голови Остерської міської об’єднаної 

територіальної громади.  

3. На розгляді Комітету знаходиться звернення голови Станично-Луганської 

районної ради Луганської області В.Мягкого щодо ситуації, яка склалася у 

Вільхівській сільській раді Станично-Луганського району Луганської області у 

зв’язку з недієздатностю сільської ради - з 16-ти депутатів сільської ради                    

3 депутати виїхали у зв’язку з проведенням бойових дій, 5 депутатів склали 

повноваження. Сесії сільської ради не проводяться з лютого 2016 року за 

відсутності кворуму. Комітет звернувся з відповідним листом до голови 

Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-

цивільної адміністрації. Комітет поінформовано, що Указом Президента України 

від 11 липня 2016 року утворено військово-цивільну адміністрацію сіл Нижня 

Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Плотина та Пшеничне Станично-

Луганського району Луганської області. 

4. До Верховної Ради України звернулася Валуйська сільська рада Станично-

Луганського району Луганської області щодо призначення позачергових виборів 

Валуйського сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням 

повноважень сільського голови Попова В.О. за власним бажанням. Доповідач 

вказала, що  чергові вибори Валуйського сільського  голови 25 жовтня 2016 року 

не проводилися, оскільки Валуйська сільська рада увійшла до переліку місцевих 

рад, у яких неможливо було провести вибори відповідно до положень Закону 

України «Про місцеві вибори». У відповідь на звернення Комітету Луганська 

обласна військово-цивільна адміністрація поінформувала, що ситуація в 

Станично-Луганському районі й до сьогодні залишається досить напруженою, у 

зв’язку з чим облдержадміністрація звернулася до Президента України з 

пропозицією щодо видання Указу про утворення військово-цивільних 

адміністрацій населених пунктів Станично-Луганського району Луганської 

області, у тому числі Валуйської сільської ради. 

 

Пропозиція підкомітету – зняти зазначені питання з контролю Комітету. 

 

Пропозиції підтримано одноголосно. 
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8. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних послуг, 

державних символів та нагород О.Дехтярчука про підготовку Рекомендацій 

комітетських слухань з питань стану реалізації законодавства про адміністративні 

послуги. 

О.Дехтярчук нагадав присутнім, що комітетські слухання з питань стану 

реалізації законодавства про адміністративні послуги не були першим кроком за 

цим напрямком роботи Комітету, а є продовженням планової діяльності комітету. 

Він ще раз поінформував членів Комітету, що дискусію під час слухань 

викликали питання протидії деяких центральних органів виконавчої влади 

процесу децентралізації надання адміністративних послуг, створення власних 

сервісних центрів замість надання відповідних послуг через центри надання 

адміністративних послуг. Окремо під час слухань було розглянуто питання 

утворення обласними державними адміністраціями комунальних підприємств в 

обласних центрах, які надають окремі послуги, висловлено негативну позицію 

щодо такої практики, оскільки логіка, закладена у визначені системи центрів 

надання адміністративних послуг полягає в тому, що ці центри утворюються на 

найближчому для населення рівні, тобто міста, селища, села.  

О.Дехтярчук наголосив, що під час слухань пропонувалися рекомендації 

Кабінету Міністрів України, органам місцевого самоврядування та їх провідним 

асоціаціям, проектам міжнародної технічної допомоги і є пропозиція утворити 

Робочу групу Комітету з підготовки Рекомендацій комітетських слухань з питань 

стану реалізації законодавства про адміністративні послуги із залученням усіх 

зацікавлених сторін. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала призначити 

керівником Робочої групи народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Утворити робочу групу Комітету з підготовки Рекомендацій комітетських 

слухань з питань стану реалізації законодавства про адміністративні послуги (далі 

– Робоча група). 

2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород 

О.Дехтярчука.  

3. Залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів 

України, представників Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, провідних асоціацій 

органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, науковців, експертів. 

4. Доручити керівнику Робочої групи сформувати персональний склад 

Робочої групи. 
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5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Заступника 

голови Комітету С.Кудлаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 12 народних депутатів України, «Не брав участі в 

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум щодо законодавчого 

врегулювання статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді України. 

Голова підкомітету нагадала, що Комітет вже визначався щодо 

законодавчого врегулювання статусу працівників секретаріатів депутатських 

фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України і є пропозиція обговорити 

це питання в рамках підготовленого членами Комітету комплексного проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 

прийняттям Закону «Про державну службу» (реєстр. № 4526-Д).  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Під час обговорення членами Комітету було підтримано необхідність 

комплексного врегулювання відносин, які виникають у зв'язку із вступом, 

проходженням та припиненням державної служби, а також питань, пов'язаних зі 

сферою дії Закону України «Про державну службу», зокрема, в частині її 

поширення на працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських 

груп) у Верховній Раді України. 

 

УХВАЛИЛИ:  
 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 4526-Д), 

підготовлений народними депутатами України – членами Комітету, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому з 

урахуванням таких змін: 

 

1) у назві законопроекту слова «у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про державну службу» замінити словами «щодо регулювання відносин у сфері 

державної служби»: 

2) доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту: 

«29. Внести до Закону України «Про державну службу» такі зміни: 

1. Пункт 11 частини другої статті 46 викласти в такій редакції: 

«11) час роботи на посадах патронатної служби відповідно до статті 92 

цього Закону». 

2. У статті 92: 
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частину першу після слів «його Першого заступника та заступника» 

доповнити словами «працівників секретаріатів депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді України»; 

частину другу після слів «повноважень особи» доповнити словами «або на 

час діяльності депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді 

України»; 

у частині третій: 

абзац перший після слів «повноважень особи» доповнити словами «або 

припинення діяльності депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній 

Раді України»; 

абзац другий після слів «за ініціативою особи» доповнити словами «або 

голови депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України». 

2. Доручити голові підкомітету з питань державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування, народному депутату України А.Шкрум представити 

запропоновані додаткові зміни до підготовленого Комітетом проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України 

«Про державну службу» (реєстр. № 4526-Д) на пленарному засіданні Верховної Ради 

України під час розгляду даного законопроекту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 12 народних депутатів України, «Не брав участі в 

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

 

Рішення прийнято. 

 

 

10. Різне 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про звернення  

народного депутата України О.Горбунова щодо включення його до списку авторів 

проекту Постанови Верховної Ради України «Про перейменування 

Кіровоградського району Кіровоградської області» (реєстр. № 4906 від 06.07.2016). 

М.Федорук вказав, що зважаючи на те, що зазначений проект Постанови 

Верховної Ради України було розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради 

України членами Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування є пропозиція підтримати включення народного депутата 

України О.Горбунова як суб’єкта права законодавчої ініціативи до списку авторів 

проекту Постанови Верховної Ради України «Про перейменування Кіровоградського 

району Кіровоградської області» (реєстр. № 4906 від 06.07.2016). 

 

 

Пропозицію підтримано одноголосно. 
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Голова підкомітету запропонував поінформувати про дане рішення Комітету 

народного депутата України О.Горбунова та Голову Верховної Ради України 

А.Парубія з проханням дати відповідне доручення структурним підрозділам 

Апарату Верховної Ради України.  

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

 

    Перший заступник  

      Голови Комітету                    ______________             О.ЛЕДОВСЬКИХ 

 

 

    Секретар Комітету                   ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

16 листопада 2016 року 

 

1. Про перейменування села Дельжилер Татарбунарського району Одеської 

області. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо статусу старости села, селища) (реєстр. № 4742, друге читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо виправлення техніко-юридичних 

помилок (реєстр. № 4779, н.д. Ю.Бублик). 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (щодо обов'язкового оприлюднення актів 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування) (реєстр. № 4142, н.д. 

О.Дубінін, В.Купрій, О.Шевченко). 

5. Проект Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про 

Державний Гімн України» (щодо щоденної трансляції) (реєстр. № 4796, н.д. С.Каплін). 

6. 

6.1) про висновки Робочої групи Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з вивчення 

ситуації, що склалася в Сєвєродонецькій міській раді Луганської області, та 

пропозиції Робочої групи щодо розгляду проекту Постанови про призначення 

позачергових виборів Сєвєвродонецької міської ради Луганської області (реєстр. 

№ 5247 від.07.10.2016 р., автори – народні депутати С.Шахов, В.Курило та інші); 

6.2) про проект Постанови про призначення позачергових виборів 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області (реєстр. № 5247, н.д. С.Шахов, 

В.Курило та інші). 

7. Про інформацію щодо окремих питань, які перебувають на контролі 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та 

інших форм безпосередньої демократії. 

8. Про утворення Робочої групи Комітету з підготовки Рекомендацій 

комітетських слухань з питань стану реалізації законодавства про адміністративні 

послуги 

9. Питання законодавчого врегулювання статусу працівників секретаріатів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України. 

10. Різне. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59322
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59373

