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Бойко О.П.,  Бублик Ю.В.,  Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Шкрум А.І., 

Балога І.І., Березюк О.Р., Гуляєв В.О., Зубач Л.Л. 
 

Відсутні: Добкін М.М., Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступники Завідувача  секретаріату  Комітету  Данилюк О.А., 
Маковський О.А.; головні консультанти  Гарбуз Ю.П.,  Дмитрук Л.В., Корнієнко 
Т.М., Ляшко І.В., Степанян Г.С., Падалко О.В. ; старші консультанти Семеген М.С., 
Семеген З.М. 

 

Запрошені: 

Чубаров Р.А.- народний депутат України; 

Герасимов А.В. - народний депутат України; 

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; 
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Волкова О.М. - керівник Відділу кадрової роботи та державної служби 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Галай О.Ю. - заступник Мукачівського міського голови Закарпатської 

області, керуючий справами виконкому; 

Іванчо Р.Й. - депутат Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

Капінус Є. В. - заступник Міністра фінансів України – керівник апарату; 

Колісніченко В.Є. - заступник керівника Управління по зв’язках з місцевими 

органами влади та органами місцевого самоврядування; 

Куркчі Ю.І. - перший заступник Міністра з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України; 

Мазярчук В.М. - керівник Офісу з фінансового та економічного аналізу у 

Верховній Раді Україні;  

Маняк І.Г. - секретар Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

Мікрюкова О.М. - завідувач сектору з питань методичної роботи Управління 

по зв’язках з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування; 

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

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст 

України”; 

Патютько В.А. - керуючий справами виконавчого апарату Сумської обласної 

ради; Українська асоціація районних та обласних рад; 

Рожкова Л.О. - директор департаменту видатків бюджету органів влади 

Міністерства фінансів України; 

Сінельник О.П. - начальник відділу кадрової роботи та нагород виконавчого 

апарату Харківської обласної ради, Українська асоціація районних та обласних 

рад; 

Студенецька А.О. - завідувач відділу з питань державної служби та взаємодії 

з місцевими органами виконавчої влади департаменту кадрової політики 

Головного департаменту регіональної та кадрової політики Адміністрації 

Президента України; 

Титаренко Н.В. - заступник голови Профспілки працівників державних 

установ України; 

Цехмейстер Л.В. - головний спеціаліст Відділу удосконалення законодавства 

про державну службу Національного агентства України з питань державної 

служби; 

Цимбал Л.В. - начальник планово-фінансового відділу Національного 

агентства України з питань державної служби 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану фінансового 

забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про державну 

службу» №889-VIII від 10 грудня 2015 року 

2.  Про пропозиції до Рекомендацій парламентських слухань на тему: 
«Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної 
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Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та 
способи» 

3.  Про пропозиції Комітету у закордонних справах щодо делегування 
представника Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 
місцевого самоврядування до складу Робочої групи з опрацювання окремих 
проблемних питань, пов’язаних із прийняттям та виконанням Постанови Верховної 
Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених 
Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод» (лист Комітету № 04-20/7-1120 (181405) від 
22 липня 2016 року) 

4.  Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(вересень 2016 р. - січень 2017 р.) 

5. Про перейменування міста Мукачеве Закарпатської області  

6. Про проект Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради 

України “Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, 

зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької 

області” від 08.09.2016 року №1520 - VIII (реєстр. №5139, н.д. М.Єфімов, 

В.Курило)  

7. Про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

(реєстр. №2489, друге читання) 

8. 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. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану фінансового 

забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про державну 

службу» №889-VIII від 10 грудня 2015 року 

2.  Про пропозиції до Рекомендацій парламентських слухань на тему: 
«Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та 
способи» 
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3.  Про пропозиції Комітету у закордонних справах щодо делегування 

представника Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 
місцевого самоврядування до складу Робочої групи з опрацювання окремих 
проблемних питань, пов’язаних із прийняттям та виконанням Постанови Верховної 
Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених 
Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод» (лист Комітету № 04-20/7-1120 (181405) від 
22 липня 2016 року) 

4.  Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(вересень 2016 р. - січень 2017 р.) 

5. Про перейменування міста Мукачеве Закарпатської області  

6. Про проект Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради 

України “Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, 

зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької 

області” від 08.09.2016 року №1520 - VIII (реєстр. №5139, н.д. М.Єфімов, 

В.Курило)  

7. Про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

(реєстр. №2489, друге читання) 

8. Різне 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 

1. 

 

СЛУХАЛИ: про інформацію заступника Міністра фінансів України 

Є.Капінуса щодо стану фінансового забезпечення заходів, спрямованих на 

реалізацію Закону України «Про державну службу» №889-VIII від 10 грудня 2015 

року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Є.Капінус. 

Члени Комітету взяли до уваги, що згідно з наданою інформацією 

заборгованість по заробітній платі державних службовців з урахуванням 

підвищення посадових окладів відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 

06.04.2016 № 292 на даний час складає близько 1 млн. грн., а до кінця року 

потреба додаткового фінансування відповідних видатків, насамперед у регіонах, 

сягає близько 1,8 млрд. грн. 

Під час обговорення даного питання народні депутати України – члени 

Комітету наголосили, що така ситуація є безпрецедентною з огляду на тривалий 

час, що минув з дня ухвалення та набрання чинності нового Закону України «Про 
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державну службу», і неприпустимою з точку зору забезпечення державних 

гарантій у сфері законодавчого регулювання публічної служби. 

З огляду на зазначене, Голова Комітету С.Власенко запропонував звернутися 

до Міністерства фінансів України, враховуючи його повноваження у бюджетній 

сфері, щодо термінового вирішення проблеми фінансового забезпечення заходів, 

спрямованих на реалізацію Закону України «Про державну службу» № 889-VIII 

від 10.12.2015 та поінформувати Комітет про заходи, вжиті на вирішення 

порушеного питання, яке знаходиться на контролі Комітету відповідно до статті 

14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України». 

 

Пропозицію підтримано. 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про пропозиції до 

Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: 

проблемні питання, шляхи, методи та способи» 

О.Гончаренко поінформував, що на виконання доручення Голови Верховної 

Ради України А.Парубія, оголошеного на пленарному засіданні 7 вересня 2016 року 

щодо подальшого розгляду проекту Постанови про Рекомендації парламентських 

слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, 

методи та способи» (реєстр. № 4003а від 15.07.2016) та вироблення на майданчику 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування спільної об’єднуючої позиції щодо тексту даних Рекомендацій, 

Комітету  пропонується розглянути відповідні пропозиції народних депутатів 

України, що надійшли на його адресу. 

Секретар Комітету вказав, що загалом зауваження і пропозиції до тексту 

вищевказаних Рекомендацій подали, в тому числі з врахуванням висловлених на 

пленарному засіданні парламенту, шість народних депутатів України.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Р.Чубаров. 

За результатами загального обговорення доповідач запропонував остаточно 

визначитись з наступних пропозицій: 

1) підтримати пропозицію народних депутатів України М.Джемілєва та 

Г.Логвинського щодо виключення з тексту Рекомендацій пункту 3, що містить 

рекомендації Верховній Раді України та комітетам Верховної Ради України провести у 

березні-травні 2018 року парламентських слухань на тему: «Моніторинг стану 

законодавчого врегулювання питань в контексті реалізації рекомендацій, ухвалених за 

підсумками парламентських слухань від 15 червня 2016 року»; 

2) підтримати пропозицію народного депутата України О.Гончаренка щодо 

заміни у пункті 14 Рекомендацій, що містить рекомендації Кабінету Міністрів 

України, слів «Державною службою України з питань Автономної Республіки Крим 
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та міста Севастополя» словами «Міністерством з питань тимчасово 

окупованих територій та тимчасово переміщених осіб України»; 

3) підтримати пропозицію народного депутата України Т.Ричкової щодо 

доповнення тексту в частині, що стосується рекомендацій Президенту України, 

новим пунктом такого змісту: «3. Оптимізувати діяльність Представництва 

Президента України в Автономній Республіці Крим відповідно до завдань і 

повноважень, визначених Законом України «Про Представництво Президента 

України в Автономній Республіці Крим» та викликів сьогодення». 

 

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

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія 

реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи» (реєстр. № 

4003а) прийняти за основу та в цілому з врахуванням у тексті даних Рекомендацій 

вищезазначених пропозицій народних депутатів України. 

2. Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 

розгляду цього питання доручено народному депутату України, Секретарю 

Комітету О.Гончаренку. 

3. У разі підтримки даного проекту - 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. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету про пропозиції Комітету у 

закордонних справах щодо делегування представника Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування до складу Робочої 

групи з опрацювання окремих проблемних питань, пов’язаних із прийняттям та 

виконанням Постанови Верховної Ради України «Про відступ України від окремих 

зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод» (лист Комітету 

№04-20/7-1120 (181405) від 22 липня 2016 року). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував кандидатуру голови підкомітету з 

питань місцевого самоврядування, народного депутата України Ю.Бублика до 

складу Робочої групи з опрацювання окремих проблемних питань, пов’язаних із 

прийняттям та виконанням Постанови Верховної Ради України «Про Заяву 
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Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, 

визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод» як представника 

Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Запропонувати кандидатуру голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування, народного депутата України Ю.Бублика до складу Робочої 
групи з опрацювання окремих проблемних питань, пов’язаних із прийняттям та 
виконанням Постанови Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради 
України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених 
Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод» як представника Комітету 
Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики 
та місцевого самоврядування. 

2. Направити дане Рішення Комітету Верховної Ради України у закордонних 
справах та доручити контроль за його виконанням Секретарю Комітету, народному 
депутату України О.Гончаренку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

4. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про календарний 

план проведення засідань Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування та його підкомітетів на період п’ятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2016 р. - січень 2017 р.). 

О.Гончаренко наголосив, що відповідно до положень Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» Комітети планують свою роботу на період 

діяльності сесії та запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(вересень 2016 р. - січень 2017 р.) з подальшим врахуванням змін та доповнень до 

нього. 

(Додається). 

 

2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період 

п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання склаcти графіки засідань 

підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою Комітету. 
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3. В календарному плані проведення засідань Комітету 

передбачити, що: 

- засідання Комітету проводяться кожної середи о 15:00 у дні пленарних 

засідань Верховної Ради України; 

- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 

4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів покласти на секретаря Комітету О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про подання 

Закарпатської обласної ради щодо перейменування міста Мукачеве Закарпатської 

області на місто Мукачево.  

Доповідач вказав, що згідно з даними офіційного обліку адміністративно-

територіальних одиниць України у Закарпатській області обліковується 

населений пункт Мукачеве, який є містом обласного значення та налічує понад 

86 000 мешканців. Перейменування міста Мукачеве ініційоване його жителями у 

зв’язку з необхідністю виправлення помилки, яка мала місце при присвоєнні 

назви місту після приєднання території нинішньої Закарпатської області до 

складу Української РСР. За інформацією Мукачівської міської ради, після 1944 

року місто отримало назву «Мукачів». У 1947 році, з опублікуванням офіційного 

довідника «Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ», почала 

вживатися інша назва населеного пункту – «Мукачеве», яка використовується в 

офіційному обліку й до сьогодні.  

Разом з тим, у паспорті громадянина України та інших офіційних 

документах, а також у повсякденному вжитку мешканців міста переважно 

застосовується назва «Мукачево». 

М.Федорук поінформував, що Інститут української мови НАН України 

зазначає, що історично назви таких закарпатських поселень, як Завидово, 

Мужієво, Чинадійово та інших, – це форми коротких прикметників із закінченням 

-о, утворені за допомогою присвійного суфікса -ов-/-ев-. З огляду на місцеву 

традицію вживання назв населених пунктів, Інститут вважає допустимим 

перейменування міста Мукачеве на Мукачево.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Під час обговорення питання члени Комітету взяли до уваги, що питання про 

перейменування міста Мукачеве підтримане територіальною громадою на 

громадських слуханнях, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і 

схвалено Мукачівською міською та Закарпатською обласною радами. 
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Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук запропонував підтримати подання 

Закарпатської обласної ради щодо перейменування міста Мукачеве Закарпатської 

області на місто Мукачево та рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування міста Мукачеве 

Закарпатської області» прийняти за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Закарпатської обласної ради щодо перейменування 

міста Мукачеве Закарпатської області на місто Мукачево та доручити народним 

депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної 

Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про перейменування 

міста Мукачеве Закарпатської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування міста Мукачеве 

Закарпатської області» прийняти за основу та в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про внесення зміни до Постанови «Про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення 

меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області» від 08.09.2016 

року №1520-VIII (реєстр. №5139), внесений народними депутатами України 

М.Єфімовим, В.Курилом. 

Доповідач вказав, що за інформацією Донецької обласної державної 

адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації станом на 1 

вересня 2016 року площа Бахмутського району Донецької області становила 

187300 гектара. Постановою Верховної Ради України «Про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення 

меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області» від 8 вересня 

2016 року № 1520-VIII межі Бахмутського району збільшено на 1643,8 гектара та 

затверджено територію Бахмутського району загальною площею 149434,71 

гектара. Враховуючи вищенаведене та з метою усунення редакційної неточності 

щодо визначення загальної площі Бахмутського району, проектом Постанови 

пропонується внести зміни до Постанови, замінивши цифру «149434,71» цифрою 

«188943,8». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 
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Під час обговорення питання члени Комітету взяли до уваги, що 

Постановою Верховної Ради України про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж 

Бахмутського району Донецької області № 1519 від 8 вересня 2016 року було 

змінено межі Бахмутського району та збільшено його територію на 3198 гектара. 

Таким чином, станом на 8 вересня 2016 року з врахуванням зазначених змін 

площа Бахмутського району становить 190498 гектара.  

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект з реєстр. №5139 за наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому за умови врахування зауваження Комітету щодо 

загальної площі Бахмутського районну, яка повинна становити 192141,8 гектара. 

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

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України про внесення зміни до Постанови «Про зміни 

в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області» від 

08.09.2016 року № 1520-VIII (реєстр. № 5139), внесений народними депутатами 

України М.Єфімовим, В.Курилом, за наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу та в цілому за умови врахування зауваження Комітету щодо 

загальної площі Бахмутського районну, яка повинна становити 192141,8 гектара. 

2. Визначити співдоповідачем 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. 

 

7. 

          Різне. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про процедуру 

підготовки поправок до законопроекту “Про Державний бюджет України на 2017 

рік” (реєстр. № 5000). 

Голова Комітету С.Власенко нагадав присутнім, що відповідно до частини 

першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України парламентські комітети 

формують пропозиції до проекту Закону України  “Про Державний бюджет 

України на 2017 рік” та направляють їх до Комітету з питань бюджету не пізніше 

1 жовтня поточного року. 

С.Власенко поінформував членів Комітету, що з метою системного 

опрацювання нормопроектного матеріалу підготовлено звернення до Віце-

прем'єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г., всеукраїнських 

асоціацій органів місцевого самоврядування, директора Світового банку у 

справах України, Білорусі та Молдови, генерального директора Інституту 
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бюджету та соціально-економічних досліджень, керівника Офісу з 

фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді Україні з проханням до 28 

вересня висловити свою позицію щодо врахування у проекті Державного 

бюджету України на 2017 рік вимог Бюджетного та Податкового кодексів 

України, інших законів України при визначенні обсягу фінансового ресурсу 

місцевих бюджетів, а також надати пропозиції щодо посилення фінансової 

спроможності органів місцевого самоврядування. 

Голова Комітету зауважив, що оскільки Комітет з питань бюджету згідно 

Регламенту Верховної Ради України до 1 жовтня буде приймати пропозиції від 

комітетів та народних депутатів, а наступний пленарний тиждень з 27 по 30 

вересня передбачає роботу з виборцями -  є пропозиція, у разі надходження 

поправок і пропозицій до законопроекту, надати йому доручення як Голові 

Комітету скерувати їх до Комітету з питань бюджету. 

 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував провести детальний розгляд 

проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. 

№5000) на засіданні Комітету 5 жовтня. 

 

Пропозицію підтримано. 

 

 

8. 

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, починаючи з 401. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету С.Власенко поінформував присутніх про необхідність 

покинути засідання у зв’язку з поважними причинами та запропонував покласти 

обов’язки головуючого на засіданні на Першого заступника Голови Комітету 

О.Ледовських. 

Пропозиція не викликала заперечень. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, запрошені. 

Народний депутат України О.Бойко запропонувала повернутися до поправки 

№397, яка була попередньо врахована, та врахувати її за виключенням пункту 5 

частини першої статті 23 «Документи для участі в конкурсі», яким 

передбачається подання посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою. 
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Пропозицію підтримано. 

 

Народний депутат України О.Бойко під час обговорення пропозиції № 409 

запропонувала для обговорення пропозицію: дозволити входити до складу 

конкурсної комісії виборним посадовим особам місцевого самоврядування, 

поширивши відповідне обмеження тільки на народних депутатів України, 

депутатів місцевих рад та осіб, які займають посади в керівних органах 

політичної партії. 

Пропозицію підтримано. 

 

«Враховано» – пропозиції та поправки з №№ 406,410,412,422,431,438, 

441,444,446,449,451,453,455,457,461,462,464,466,467,476,478,479,483,484,485,486,

487,488,489,490,493,494,495,496,498,500,501,502,503,505,508,509,511,513,514,515,

516,517,518,519,521,523,525,526,527,531,533,534,536,538,539,545,546,547,548,549,

551,552,553,557,561,562,563,565,567,568,569,571,572,573,574,578,579,580,583,584,

585,586,589,591,594,595,596,597,599,602,604,606,607,608,609,612,613,616,620,621,

622,623,624,626,627,628,629,630,631,633,635,637,638,639,640,641,643,647,648,650,

652,653,654,655,656,657,660,661,663,667,668,669,670,673,674,675,676,677,678,681,

682,683,685,687,688,689,690,693,695,696,697,698,699,700,701,703,704,705,707,709,

710,711,713,714,715,719,721,722,723,724,725,726,733,736,737,738,739,741,742,743,

744,745. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано частково» – пропозиції та поправки з №№ 401,430,432,434,443, 

454,491,492,499,619,636,664,702. 

Рішення прийняті. 

 

 

«Враховано редакційно» – пропозиції та поправки з №№ 452,459,520,570, 

582. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано по суті» – поправку з № 480. 

Рішення прийнято. 

 

«Відхилено» – пропозиції та поправки з №№ 402,403,404,405,407,408,411, 

413,414,415,416,417,418,419,420,421,423,424,425,426,427,428,429,433,435,436,437,

439,440,442,445,447,448,450,456,458,460,463,465,468,469,470,471,472,473,474,475,

477,481,482,497,504,506,507,510,512,522,524,528,529,530,532,535,537,540,541,542,

543,544,550,554,555,556,558,559,560,564,566,575,576,577,581,587,588,590,592,593,

598,600,601,603,605,610,611,614,615,617,618,625,632,634,642,644,645,646,649,651,

658,659,662,665,666,671,672,679,680,684,686,691,692,694,706,708,712,716,717,718,

720,727,728,729,730,731,732,734,735,740,746,747,748,749,750. 

Рішення прийняті. 
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Головуючий на засіданні О.Ледовських протягом засідання 

доручала секретаріату Комітету фіксувати та формулювати поправки, які будуть 

внесені членами Комітету до порівняльної таблиці, як результат компромісу, 

змінивши відповідно їх нумерацію та здійснивши відповідне техніко-юридичне 

доопрацювання законопроекту. 

О.Ледовських перервала розгляд питання і запропонувала розглянути 

наступні пропозиції та поправки на черговому засіданні Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 


