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Геращенко А.Ю. - народний депутат України; 

Шахов С.В. - народний депутат України; 

Астапов А.О. - директор Департаменту нормативно-правової роботи та 

юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної  

служби; 

Бережницький Я.В. - заступник директора Департаменту регіональної 

політики та адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

завідуючий відділом експертизи і аналізу розвитку територій та виборчих прав; 

Ващенко К.О. - Голова Національного агентства України з питань державної 

служби; 
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Гоголь О.В. - заступник начальника Управління планування 

місцевих бюджетів - начальник відділу стратегій розвитку місцевих бюджетів 

Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; 

Казаков В.В. -  голова Сєвєродонецької міської ради Луганської області; 

Краснолуцький О.В. - директор Департаменту землеустрою, використання та 

охорони земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру  

Куйбіда В.С. - Президент Національної академії державного управління при 

Президентові України; 

Кучерявий Л.Г. - Димерський селищний голова Вишгородського району 

Київської області, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад; 

Лукеря І. – представник Реанімаційного пакету реформ; 

Марініч Е.Ю. - депутат Сєвєродонецької міської ради Луганської області від 

ПП «Наш край»; 

Мягкоход В.М. - аналітик Центру аналізу та розробки законодавства 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст 

України”; 

Нікітіна І.О. - головний консультант Департаменту місцевого 

самоврядування та децентралізації Адміністрації Президента України; 

Парасюк І.Л. - програмний координатор Програми Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) «RADA: підзвітність, відповідальність, 

демократичне парламентське представництво»; 

Пархоменко В.Г. - аналітик Центру аналізу та розробки законодавства 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст 

України”; 

Петруняк Н. - представник Швейцарсько-українського проекту “Підтримка 

децентралізації в Україні” (DESPRO); 

Проскурова Ю.В. - голова фракції ПП «Наш край» Сєвєродонецької міської 

ради Луганської області; 

Савченко В.І. - заступник Керівника Виконавчої дирекції Всеукраїнської 

асоціації сільських та селищних рад по зв’язках з громадськістю та міжнародними 

організаціями; 

Самарський С.В. - голова фракції БПП «Солідарність» Сєвєродонецької 

міської ради Луганської області; 

Сафранова І.О. - депутат Сєвєродонецької міської ради Луганської області 

від Радикальної партії Олега Ляшка; 

Скопненко Г.П. - керівник Управління по зв’язках з місцевими органами 

влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; 

Фурман Ю.А. - депутат Сєвєродонецької міської ради Луганської області від 

ПП «Наш край»; 

Цехмейстер Л.В. - головний спеціаліст Відділу удосконалення законодавства 

про державну службу Національного агентства України з питань державної 

служби; 

Чупахін О.М. - член Центральної виборчої комісії;  
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Шаршов С.І. - директор департаменту з питань місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Шереметьєва О.І. - Омельницький сільський голова Полтавської області, 

керівник Полтавського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації 

сільських та селищних рад. 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

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

№2489, друге читання) 

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

щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання територіальних 

громад (реєстр. №4676, друге читання) 

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

(щодо добровільного приєднання територіальних громад) (реєстр. №4772, друге 

читання) 

4.Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо набуття 

повноважень сільських, селищних, міських голів (реєстр. №4110, друге читання) 

5.Проект Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької 

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

6.Про інформацію щодо результатів перевірки дотримання Закону України 

«Про державну службу» під час проведення засідання Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби (доручення Комітету від 5 жовтня 2016 року) 

7.Про пропозиції Комітету щодо нагородження відзнаками Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України до Дня місцевого самоврядування в Україні 

(7 грудня) 

8. Кадрове питання (про переведення старшого консультанта сектору 

прийому і відправлення кореспонденції відділу службової кореспонденції 

управління документообігу Головного управління документального забезпечення 

Апарату Верховної Ради України Макась Олени Василівни на рівнозначну посаду 

старшого консультанта секретаріату Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування на час відпустки для догляду 

за дитиною Л.Рабець). 

9.   Різне. 

 

*** 

 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

 

Пропозицій не надійшло, 

 порядок денний прийнято за основу. 
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Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом 

голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

№2489, друге читання) 

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

щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання територіальних 

громад (реєстр. №4676, друге читання) 

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

(щодо добровільного приєднання територіальних громад) (реєстр. №4772, друге 

читання) 

4.Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо набуття 

повноважень сільських, селищних, міських голів (реєстр. №4110, друге читання) 

5.Проект Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької 

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

6.Про інформацію щодо результатів перевірки дотримання Закону України 

«Про державну службу» під час проведення засідання Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби (доручення Комітету від 5 жовтня 2016 року) 

7.Про пропозиції Комітету щодо нагородження відзнаками Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України до Дня місцевого самоврядування в Україні 

(7 грудня) 

8.Кадрове питання (про переведення старшого консультанта сектору 

прийому і відправлення кореспонденції відділу службової кореспонденції 

управління документообігу Головного управління документального забезпечення 

Апарату Верховної Ради України Макась Олени Василівни на рівнозначну посаду 

старшого консультанта секретаріату Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування на час відпустки для догляду 

за дитиною Л.Рабець). 

9.Різне. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про проект Закону про 

службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. № 2489, друге читання). 

Голова Комітету С.Власенко запропонував продовжити розгляд всіх 

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

Ради України надійшли до Комітету. 

Пропозицію підтримано. 
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Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування А.Шкрум зазначила, що на засіданні підкомітету 

відповідно до попередніх доручень Комітету було закінчено розгляд всіх 

пропозицій та поправок до законопроекту. Доповідач вказала, що  передбачено 

максимальне перекладення обов'язку щодо затвердження відповідних порядків від 

Кабінету Міністрів України до центрального органу виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, з 

метою уникнення перевантаження тексту законопроекту виключено положення 

декларативного характеру та положення, що дублюють положення Кодексу законів 

про працю України.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, К.Ващенко, В.Мягкоход, Я.Бережницький. 

 

«Враховано» – поправки з №№ 830, 831, 832, 833, 834, 835, 843, 846, 849. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано частково» – поправки з №№ 836, 837, 838,840,841, 842. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано редакційно» – поправку з № 845. 

Рішення прийнято. 

 

 «Відхилено» поправки з №№ 839, 844, 847, 848. 

Рішення прийняті. 

 

 

Голова Комітету протягом засідання доручав секретаріату Комітету 

фіксувати та формулювати поправки, які були внесені членами Комітету до 

порівняльної таблиці як результат компромісу, змінивши за необхідності їх 

нумерацію.  

Зокрема, це стосувалось положень: 

- статті 83 щодо тексту та порядку складення Присяги виборною посадовою 

особою, що має бути узгоджено із положеннями проекту Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, 

міських голів (реєстр. № 4110, друге читання);  

- статті 84 щодо виконання посадових обов’язків відсутньої виборної 

посадової особи; 

- залишення у редакції першого читання частини другої статті 46, якою 

надбавки за ранги службовців місцевого самоврядування прирівнюються до 

надбавок за ранги державних сужбовців, що затверджується Кабінетом Міністрів 

України;   

- відхилення поправки № 809 щодо обмеження загального розміру премій 

службовцям місцевого самоврядування за рік 30-ма відсотками його річного фонду 

посадового окладу.  
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За наслідками обговорення законопроекту Голова Комітету 

С.Власенко запропонував ухвалити проект висновку, 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 про службу в 

органах місцевого самоврядування (реєстр. №2489) за наслідками розгляду в 

другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому звернутися до Верховної Ради України з пропозицією доручити 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування при підготовці тексту на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України його техніко-юридичне доопрацювання. 

3.  Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов зміни 

меж районів у процесі добровільного об'єднання територіальних громад (реєстр. № 

4676, друге читання). 

Голова підкомітету поінформував членів Комітету, що до Комітету, до 

прийнятого Верховною Радою України за наслідками розгляду у першому читанні 

за основу 8 вересня 2016 року проекту з реєстр. №4676, надійшли зауваження і 

пропозиції від суб’єктів права законодавчої ініціативи. Так, до розгляду 

законопроекту в другому читанні від 13 народних депутатів України подано 25 

пропозицій, з яких 6 – пропонується врахувати, 7 – врахувати редакційно, 3 – 

врахувати частково, 9 – відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, О.Чупахін. 

«Враховано» – пропозиції з №№ 8, 9, 10, 15, 21, 23. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано редакційно» – пропозиції з №№ 1, 3, 4, 5, 13, 18, 22. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано частково» – пропозиції з №№ 6, 7, 12. 

Рішення прийняті. 
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«Відхилено» – пропозиції з №№ 2, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25. 

Рішення прийняті. 

 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект з реєстр. № 4676 за результатами розгляду в другому читанні 

прийняти в другому читанні та в цілому. 

За наслідками обговорення законопроекту Голова Комітету С.Власенко 

запропонував ухвалити проект висновку, 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. 

Також Голова Комітету С.Власенко вказав, що 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. 

УХВАЛИЛИ:  

1. 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 умов зміни меж районів у процесі 

добровільного об'єднання територіальних громад (реєстр. № 4676), за результатами 

розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

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 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

добровільного приєднаннятериторіальних громад (реєстр. №4772, друге читання). 

Голова підкомітету поінформував членів Комітету, що до Комітету, до 

прийнятого Верховною Радою України 20 вересня 2016 року за наслідками 

розгляду у першому читанні за основу, проекту з реєстр. № 4772, надійшли 

зауваження і пропозиції від суб’єктів права законодавчої ініціативи. Так, до 
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розгляду законопроекту в другому читанні від 12 народних депутатів 

України подано 76 пропозицій, з яких 51 – пропонується врахувати, 2 – врахувати 

редакційно, 23 – відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, О.Чупахін. 

«Враховано» – пропозиції з №№ 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 

24, 27, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано редакційно» – пропозиції з №№ 34, 35. 

Рішення прийняті. 

 

«Відхилено» – пропозиції з №№ 1, 3, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 29, 31, 33, 

43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 73. 

Рішення прийняті. 

 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект з реєстр. №4772 за результатами розгляду в другому читанні 

прийняти в другому читанні та в цілому. 

За наслідками обговорення законопроекту Голова Комітету С.Власенко 

запропонував ухвалити проект висновку, 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. 

Також Голова Комітету С.Власенко вказав, що 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. 

УХВАЛИЛИ:  

1. 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 добровільного приєднання 

територіальних громад (реєстр. №4772) за результатами розгляду в другому 

читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

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 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» –   одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 

демократії О.Бойко про проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів (реєстр. № 

4110, друге читання). 

Голова підкомітету поінформувала членів Комітету, що до прийнятого 

Верховною Радою України 22 вересня 2016 року за наслідками розгляду у першому 

читанні за основу проекту з реєстр. № 4110 надійшло 5 зауважень і пропозицій від 

суб’єктів права законодавчої ініціативи, які були розглянуті на засіданні 

підкомітетів з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших 

форм безпосередньої демократії та з питань місцевого самоврядування. При цьому 

підкомітетами пропонується Комітету 4 з них врахувати, а 1 – відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, О.Чупахін. 

«Враховано» – пропозиції з № № 1, 2, 3, 5. 

Рішення прийняті. 

 

«Відхилено» пропозицію з № 4. 

Рішення прийняті. 

 

Голова підкомітету О.Бойко запропонувала рекомендувати Верховній Раді 

України проект з реєстр. № 4110 за результатами розгляду в другому читанні 

прийняти в другому читанні та в цілому. 

За наслідками обговорення законопроекту Голова Комітету С.Власенко 

запропонував ухвалити проект висновку, 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. 

Також Голова Комітету С.Власенко вказав, що у разі прийняття 

законопроекту в другому читанні та в цілому слід 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. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, 

селищних, міських голів (реєстр. № 4110) 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 з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування при підготовці 

його на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне 

доопрацювання. 

3. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевого самоврядування Ю.Бублика. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 

демократії О.Бойко про проект Постанови про призначення позачергових виборів 

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

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

Голова підкомітету поінформувала, 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: Центральній виборчій комісії визначити обсяг 

бюджетних видатків, необхідних для проведення виборчого процесу позачергових 

виборів Сєвєродонецької міської ради; Кабінету Міністрів України в межах 

повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування 

позачергових виборів. 

При цьому автори проекту Постанови наводять у Пояснювальній записці до 

проекту факти, які, на їх думку, свідчать про те, що діяльність Сєвєродонецької 

міської ради суперечить інтересам територіальної громади міста, не відповідає 

основним принципам місцевого самоврядування в Україні, що потребує докорінної 

зміни місцевої ради і приведення діяльності органів місцевого самоврядування у 

відповідність з викликами часу. 

О.Бойко також вказала на низку рішень Сєвєродонецької міської ради, які 

оскаржувалися в суді і щодо яких на сьогодні судами винесено ухвали. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, С.Шахов, В.Казаков.  

Голова Комітету С.Власенко запропонував з метою детального вивчення 

фактів, викладених у проекті з реєстр. №5247 та доданих матеріалах, утворити 

Робочу групу Комітету з вивчення ситуації, що склалася в Сєвєродонецькій міській 

раді Луганської області. 

Члени комітету запропонували голові підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку очолити дану робочу 

групу та за погодженням з Головою Комітету сформувати її персональній склад. 

УХВАЛИЛИ:  
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1. З метою детального вивчення фактів, викладених у Пояснювальній 

записці до проекту Постанови про призначення позачергових виборів 

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

матеріалів, утворити Робочу групу Комітету з вивчення ситуації, що склалася в 

Сєвєродонецькій міській раді Луганської області. 

2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального 

устрою М.Федорука. 

3. Доручити керівнику Робочої групи за погодженням з Головою Комітету 

сформувати її персональній склад. (склад додається) 

4. Доручити Робочій групі Комітету з вивчення ситуації, що склалася в 

Сєвєродонецькій міській раді Луганської області, на наступному засіданні надати 

Комітету висновки та пропозиції задля ухвалення Комітетом висновку щодо 

проекту Постанови з реєстр. №5247 з дотриманням вимог Конституції та законів 

України. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про інформацію щодо 

результатів перевірки дотримання Закону України «Про державну службу» під час 

проведення засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

(доручення Комітету від 5 жовтня 2016 року). 

А.Шкрум інформувала, що була присутня на декількох засіданнях Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби, зокрема, під час відбору кандидатів на 

посади голів Київської обласної державної адміністрації та окремих районних 

державних адміністрацій. За наслідками проведеної за рішенням Комітету 

перевірки голова підкомітету наголосила на необхідності покращення матеріально-

технічного забезпечення діяльності Комісії та створення її власного веб-сайту, 

внесення змін до порядку роботи Комісії, якими необхідно передбачити 

проведення додаткового дослідження попереднього досвіду кандидатів, 

визначення порядку користування конкурсантами на усіх етапах конкурсу 

мобільними телефонами та мережею Інтернет, забезпечення анонімності 

оцінювання ситуативних завдань, висвітлення на сайті Комісії списків усіх 

кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби та інформації щодо 

оцінок, які поставили члени Комісії кожному з них.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, К.Ващенко. 

А.Шкрум подякувала за проведену роботу Голові Нацдержслужби 

К.Ващенку, який очолює на даний час Комісію. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував пропдовжувати здійснювати 

моніторинг діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби та взяти 

дану інформацію до відома. 
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Пропозицію підтримано. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка щодо нагородження 

відзнакою Верховної Ради України - Почесною  грамотою Верховної Ради України, 

грамотою Верховної Ради України, Подякою Голови Верховної Ради України, 

цінним подарунком Голови Верховної Ради України; та відзнакою Кабінету 

Міністрів України – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.  

Доповідач ознайомив присутніх із вимогами Положення про Почесну 

грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердженого Постановою 

Верховної Ради України № 3216-IV від 15 грудня 2005 року, Положення про 

Подяку Голови Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови 

Верховної Ради України № 316 від 18 липня 1997 року, Положення про Почесну 

грамоту Кабінету Міністрів України, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України №728 від 20 серпня 2008 року, повноваженнями Комітету при 

нагородженні цими відзнаками, поінформував про основні досягнення кандидатів 

на нагородження, про пропозиції українських асоціацій органів місцевого 

самоврядування та проектів міжнародної технічної допомоги, запропонувавши 

підтримати відповідне подання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України. 

УХВАЛИЛИ:  

1. За вагомий  особистий  внесок  у державне будівництво, розвиток 

місцевого самоврядування, активну  участь у законотворчій діяльності та з нагоди 

Дня місцевого самоврядування в Україні, звернутися до Верховної Ради України з 

поданням про нагородження  народних депутатів України: 

- голови підкомітету з державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування Шкрум Альони Іванівни - Почесною грамотою Верховної Ради 

України;  

- голови підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії Бойко Олени Петрівни - 

Почесною грамотою Верховної Ради України;  

- члена Комітету Зубача Любомира Львовича - Почесною грамотою 

Верховної Ради України. 

2. За вагомий особистий внесок у формування законодавчих основ 

регіональної політики, адміністративно-територіальної реформи, забезпечення 

плідної співпраці з Кабінетом Міністрів України, профільними міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої влади, звернутися до Верховної Ради 

України з поданням про нагородження  народних депутатів України: 

- Заступника Голови Комітету Курила Віталія Семеновича - Почесною 

грамотою Кабінету Міністрів України; 

- голови підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та 

комунальної власності Реки Андрія Олександровича - Почесною грамотою 

Кабінету Міністрів України. 

3. За значний особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, 

високопрофесійну організацію законотворчого процесу і парламентського 
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контролю в Комітеті та з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні, 

звернутися до Верховної Ради України з поданням про нагородження: 

- головного консультанта секретаріату Комітету Гарбуза Юрія Петровича 

відзнакою Верховної Ради України - Грамотою Верховної Ради України;  

- головного консультанта секретаріату Комітету Степаняна Гайка 

Самвеловича - Подякою Голови Верховної Ради України;  

- головного консультанта секретаріату Комітету Ляшко Ірини 

Володимирівни - цінним подарунком Голови Верховної Ради України.  

4. За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого 

самоврядування, зокрема, шляхом розбудови системи центрів надання 

адміністративних послуг, впровадження механізмів співробітництва 

територіальних громад та з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні 

звернутися до Верховної Ради України з поданням про нагородження керівника 

Проекту «Реформа управління на сході України», що виконується компанією 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням 

Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини 

(BMZ) Журавля Тараса Валентиновича - Почесною грамотою Верховної Ради 

України.   

5. За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, 

зокрема, шляхом розбудови децентралізаційних процесів в Україні та підтримки 

об'єднання територіальних громад та з нагоди Дня місцевого самоврядування в 

Україні звернутися до Верховної Ради України з поданням про нагородження 

керівника Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в 

Україні» DESPRO Гарнець Оксани Миколаївни - Почесною грамотою Верховної 

Ради України.    

6. За вагомий  особистий  внесок  у просуванні реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації влади, досягненні успіхів в процесі 

добровільного об’єднання територіальних громад та з нагоди Дня місцевого 

самоврядування в Україні звернутися до Верховної Ради України з поданням про 

нагородження: 

представників Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

“Асоціація міст України”: 

Сидора Василя Богдановича, Славутського міського голову Хмельницької 

області - Почесною грамотою Верховної Ради України; 

Білоусова Андрія Леонідовича, Кам’янського міського голову 

Дніпропетровської області - Почесною грамотою Верховної Ради України; 

Корінного Олександра Олександровича, Новоукраїнського міського голову 

Кіровоградської області - Грамотою Верховної Ради України; 

Радуцького Олександра Романовича, секретаря Черкаської міської ради 

Черкаської області - Грамотою Верховної Ради України; 

Душку Анатолія Олександровича, Баранівського міського голову 

Житомирської області - цінним подарунком Голови Верховної Ради України; 

представників Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

“Українська асоціація районних та обласних рад”: 
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Овчарука Віктора Вікторовича, Голову Тернопільської обласної ради - 

Почесною грамотою Верховної Ради України; 

Патютько Вікторію Анатоліївну, Керуючого справами Сумської обласної 

ради Сумської області - Грамотою Верховної Ради України; 

Уткіну Тетяну Іванівну, Голову Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області - цінним подарунком Голови Верховної Ради України;  

Дзегу Володимира Дмитровича, Голову Драбівської районної ради 

Черкаської області - цінним подарунком Голови Верховної Ради України;  

Бєлянкіну Тамару Миколаївну, Голову Добропільської районної ради 

Донецької області - цінним подарунком Голови Верховної Ради України; 

представників Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад 

Міцука Володимира Павловича, Білозірського сільського голову 

Черкаського району Черкаської області - цінним подарунком Голови Верховної 

Ради України; 

Лабу Михайла Михайловича, Невицького сільського голову Ужгородського 

району Закарпатської області - цінним подарунком Голови Верховної Ради 

України; 

Рубського Івана Васильовича, Баштанського міського голову Баштанського 

району Миколаївської області - цінним подарунком Голови Верховної Ради 

України; 

Глопіна Валентина Івановича, Волоківського сільського голову Глибоцького 

району Чернівецької області - цінним подарунком Голови Верховної Ради України; 

Христинченко Олексія Васильовича, Калитянського селищного голову 

Броварського району Київської області - цінним подарунком Голови Верховної 

Ради України. 

представників Асоціації малих міст України: 

Рябоконя Олексія Петровича, Пирятинського міського голову 

Пирятинського району Полтавської області - Почесною грамотою Верховної Ради 

України; 

Полтавець Валентину Дмитрівну, Виконавчого директора Асоціації малих 

міст України - Грамотою Верховної Ради України; 

Плетюка Володимира Євгеновича, Шумського міського голову Шумського 

району Тернопільської області - цінним подарунком Голови Верховної Ради 

України. 

ГОЛОСУВАЛИ: “За” - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Завідувача секретаріату Комітету А.Малюги щодо 

вакантної посади старшого консультанта секретаріату Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування на 

час відпустки для догляду за дитиною Л.Рабець. 
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А.Малюга поінформувала, що на цю посаду пропонується кандидатура 

Макась Олени Василівни, яка на сьогодні обіймає рівнозначну посаду старшого 

консультанта сектору прийому і відправлення кореспонденції відділу службової 

кореспонденції управління документообігу Головного управління 

документального забезпечення Апарату Верховної Ради України. Враховуючи 

вимоги Закону України “Про державну службу” та у відповідності до статті 55 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України», А.Малюга запропонувала 

Комітету підтримати її пропозицію.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати дану пропозицію. 

2. Звернутися з поданням до керівництва Апарату Верховної Ради України 

про переведення старшого консультанта сектору прийому і відправлення 

кореспонденції відділу службової кореспонденції управління документообігу 

Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради 

України Макась Олени Василівни на рівнозначну посаду старшого консультанта 

секретаріату Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування на час відпустки для догляду за дитиною Л.Рабець 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

2 листопада 2016 року 

 

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

№2489, друге читання) 
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2.Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо умов зміни меж районів у процесі добровільного об'єднання 

територіальних громад (реєстр. №4676, друге читання) 

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

(щодо добровільного приєднання територіальних громад) (реєстр. №4772, друге 

читання) 

4.Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо набуття 

повноважень сільських, селищних, міських голів (реєстр. №4110, друге читання) 

5.Проект Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької 

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

6.Про інформацію щодо результатів перевірки дотримання Закону України 

«Про державну службу» під час проведення засідання Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби (доручення Комітету від 5 жовтня 2016 року) 

7.Про пропозиції Комітету щодо нагородження відзнаками Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України до Дня місцевого самоврядування в Україні 

(7 грудня) 

8.Кадрове питання (про переведення старшого консультанта сектору 

прийому і відправлення кореспонденції відділу службової кореспонденції 

управління документообігу Головного управління документального забезпечення 

Апарату Верховної Ради України Макась Олени Василівни на рівнозначну посаду 

старшого консультанта секретаріату Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування на час відпустки для догляду 

за дитиною Л.Рабець). 

9.Різне. 

 

 

 
 

 


