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Голова Комітету Власенко С.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О.   
 

Присутні: члени Комітету: Ледовських О.В., Кудлаєнко С.В.,  Курило В.С.,  

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.;  заступник Завідувача  секретаріату  Комітету              
Маковський О.А.; головні консультанти  Гарбуз Ю.П.,  Дмитрук Л.В., Ляшко І.В., 
Падалко О.В.,  Семеген З.М.; старший консультант Семеген М.С.  

 

Запрошені: 

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

юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної 

служби; 

Білинська М.М. - Віце-президент Національної академії державного 

управління при Президентові України; 

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

державної служби; 

Виговський М.Ю. - головний менеджер групи «Реформа публічної 

адміністрації» ініціативи Реанімаційний Пакет Реформ; 
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Іщук О.М. - заступник начальника Управління організаційно-методичної 

роботи Секретаріату Центральної виборчої  комісії; 

Коліушко І.Б. - голова правління Центру політико-правових реформ; 

Кошова І.А. - головний спеціаліст Управління взаємодії з Верховною радою 

України Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

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; 

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

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст 

України”; 

Рожкова Л.О. - директор Департаменту видатків органів влади Міністерства 

фінансів України; 

Селіванов А.О. - завідувач Відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату 

Верховної Ради України; 

Скопненко Г.П. - Керівник управління по зв’язках з місцевими органами 

влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; 

Смішко Л.В. - заступник завідуючого відділом з експертизи і аналізу 

розвитку територій та виборчих прав Департаменту регіональної політики та 

адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Суярко С.М. - Керівник Секретаріату Центральної виборчої комісії; 

Тимощук В.П. - заступник Голови правління Центру політико-правових 

реформ; 

Чернов С.І. - Президенту Української асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Голові 

Харківської обласної ради; 

Чипенко І.І. - заступник директора Департаменту з питань місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади – начальник відділу з питань 

розвитку місцевого самоврядування Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України;  

Шаршак Т.А. - завідувач відділу з питань екологічного, соціального та 

гуманітарного законодавства Головного юридичного управління Апарату 

Верховної Ради України. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про інформацію щодо адміністративних справ за позовами про 

оскарження деяких постанов Верховної Ради України, згідно з якими назви 

окремих населених пунктів приведено у відповідність із вимогами Закону 

України «Про засудження комуністичного та націонал - соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» 

2. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 
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3. Про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

(реєстр. №2489, друге читання) 

4. 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 щодо адміністративних справ за позовами про 

оскарження деяких постанов Верховної Ради України, згідно з якими назви 

окремих населених пунктів приведено у відповідність із вимогами Закону 

України «Про засудження комуністичного та націонал - соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» 

2. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

3. Про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

(реєстр. №2489, друге читання) 

4. Різне 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію завідувача відділу зв’язків з органами правосуддя 

Апарату  Верховної Ради України А.Селіванова щодо адміністративних справ за 

позовами про оскарження деяких постанов Верховної Ради України, згідно з 

якими назви окремих населених пунктів приведено у відповідність із вимогами 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки». 
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Доповідач поінформував членів Комітету, що на розгляді у Вищому 

адміністративному суді України знаходиться 16 справ щодо оскарження рішень 

Парламенту про зміну назв населених пунктів у зв’язку з «декомунізацією», з них 

– 8 справ стосовно перейменування міста Кіровоград на місто Кропивницький, а 

також справи про оспорення рішень про перейменування міст Дніпропетровськ 

(нова назва – Дніпро), Червонозаводське Лохвицького району Полтавської 

області (Заводське), Красноперекопськ Автономної Республіки Крим (Яни Капу), 

Комсомольськ Полтавської області (Горішні Плавні), села Дмитрівка 

Татарбунарського району Одеської області (Дельжилер). Позивачами в 

зазначених справах виступають громадяни, органи місцевого самоврядування та 

громадські об'єднання. Крім того, у кожному провадженні представник Верховної 

Ради України наполягає на залученні в якості третьої особи Українського 

інституту національної пам’яті. Разом з тим, як зазначив доповідач, суд критично 

ставиться до таких клопотань з огляду на складність визначення, на чиїй стороні 

Інститут може вступити у справу – позивача чи відповідача. 

А.Селіванов також зауважив, що, розглядаючи адміністративні справи, судді 

у першу чергу звертають увагу на дотримання вимог Регламенту Верховної Ради 

України під час розгляду проектів Постанов про перейменування населених 

пунктів, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, а також на 

наявність правових підстав для прийняття таких актів. 

Доповідач повідомив, що Вищий адміністративний суд України закрив 

провадження у 2-х із згаданих 16 справ, предметом розгляду яких було визнання 

незаконною та скасування Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів» від 4 лютого 2016 року 

№  984-VIII в частині перейменування міста Червонозаводське Лохвицького 

району Полтавської області на місто Заводське. Своє рішення суд мотивував тим, 

що вказані позови не належить розглядати в порядку адміністративного 

судочинства. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету запропонував членам Комітету взяти надану інформацію до 

відома. 

Інформацію взято до відома. 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

щодо дострокового припинення повноважень окремих сільських, селищних голів. 

Доповідач вказала, що Управління Апарату Верховної Ради України по 

зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування 

надіслало до Комітету відповідні проекти постанов Верховної Ради України та 

пояснювальні записки до них і вважає, що за результатами розгляду цього 

питання доцільно рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові 

вибори зазначених сільських, селищних голів.  
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О.Бойко нагадала присутнім, що відповідно до пункту 30 частини першої 

статті 85 Конституції України, частини третьої статті 14, частин першої та п’ятої 

статті 15 Закону України «Про місцеві вибори» позачергові місцеві вибори 

призначаються Верховною Радою України на неділю не пізніш як за 60 днів до 

дня виборів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

О.Бойко запропонувала рекомендувати Верховній Раді України призначити 

позачергові вибори на неділю 4 грудня 2016 року та прийняти відповідні 

постанови за основу та в цілому; рекомендувати Верховній Раді України при 

розгляді проектів постанов про призначення окремих позачергових місцевих 

виборів, які зареєстровано у Парламенті з реєстр. №№4967 – 4967-35 і в яких 

пропонується інша дата призначення цих виборів, прийняти їх за основу та в 

цілому із зміною дати на 4 грудня 2016 року; враховуючи прийняття 

Житомирською обласною радою рішення від 21 липня 2016 року №299 «Про 

перейменування сільських, селищних рад», якою Радянську сільську раду 

Бердичівського району Житомирської області перейменовано на Романівську 

сільську раду з урахуванням положень Постанови Верховної Ради України від 4 

лютого 2016 року №984-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та 

районів», рекомендувати Верховній Раді України при розгляді проекту Постанови 

з реєстр. №4181-17 прийняти її за основу та в цілому із внесенням змін до тексту 

Постанови та призначити вибори Романівського сільського голови (Романівська 

сільська рада Бердичівського району Житомирської області) на неділю 4 грудня 

2016 року. 

Голова Комітету С.Власенко надав доручення секретаріату Комітету підготувати 

листи до Міністерства фінансів України та Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету та поінформувати їх про те, що на засіданні Комітету при 

розгляді питання про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

Центральною виборчою комісією було поінформовано народних депутатів – 

членів Комітету про неможливість на сьогодні фінансування таких виборів через 

відсутність в державному бюджеті видатків на їх підготовку та проведення.   

Члени Комітету наголосили, що Міністерство фінансів України та Комітет 

Верховної Ради України з питань бюджету мають вжити заходи задля 

фінансування таких виборів з метою недопущення їх зриву. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

окремих сільських, селищних голів (перелік додається) на неділю 4 грудня 2016 

року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України за основу та в 

цілому. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України при розгляді проектів постанов 

про призначення окремих позачергових місцевих виборів, які зареєстровано у 

Парламенті з реєстр. №№4967 – 4967-35 і в яких пропонується інша дата 

призначення цих виборів, прийняти їх за основу та в цілому із зміною дати на      

4 грудня 2016 року.  
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3. Враховуючи прийняття Житомирською обласною радою 

рішення від 21 липня 2016 року №299 «Про перейменування сільських, селищних 

рад», якою Радянську сільську раду Бердичівського району Житомирської області 

перейменовано на Романівську сільську раду з урахуванням положень Постанови 

Верховної Ради України від 4 лютого 2016 року №984-VIII «Про перейменування 

окремих населених пунктів та районів», рекомендувати Верховній Раді України 

при розгляді проекту Постанови з реєстр. №4181-17 прийняти її за основу та в 

цілому із внесенням змін до тексту Постанови та призначити вибори 

Романівського сільського голови (Романівська сільська рада Бердичівського 

району Житомирської області) на неділю 4 грудня 2016 року. 

4. Звернутися до Міністерства фінансів України з проханням вжити заходів 

задля фінансування позачергових місцевих виборів у поточному році з метою 

недопущення їх зриву.    

5. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 

демократії О.Бойко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

3. 

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. 

 

Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування А.Шкрум доповіла щодо основних концептуальних питань, які 

були опрацьовані під час підготовки законопроекту до розгляду у другому 

читанні згідно з попередніми дорученнями Комітету, зокрема про: вилучення 

положень щодо втручання держави у діяльність органів місцевого 

самоврядування та залишення за Нацдержслужбою України функцій 

методологічного та рекомендаційного характеру, пом’якшення вимог щодо 

претендентів на вакантні посади в органах місцевого самоврядування, 

передбачення встановлення Нацдержслужбою України загальних правил щодо 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад та надання можливості органу 

місцевого самоврядування самому визначати як проводити конкурс в межах цих 

правил, відтермінування до 1 січня 2019 року норми щодо встановлення 30-

тивідсоткового розміру премій і 70-тивідсоткового розміру окладу у структурі 

заробітної плати, вилучення статті 83 щодо політичної неупередженості виборних 

посадових осіб, заборону суміщення депутатом сільської, селищної, міської ради 



 7 

депутатської діяльності зі службою в органах місцевого самоврядування, 

надання місцевому депутату 20-денного терміну для припинення такого 

суміщення та 90-тиденного – місцевій раді для розгляду такого питання і 

прийняття рішення. 

Також А.Шкрум зазначила, що всі пропозиції та поправки були погоджені на 

засіданні підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування. 

Головуючий на засіданні С.Власенко запропонував певний порядок (по 100 

поправок) розгляду пропозицій і поправок, поданих суб’єктами права 

законодавчої ініціативи до положень законопроекту і включених до відповідної 

порівняльної таблиці. 

                               Пропозиція не викликала заперечень. 
 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, запрошені. 

О.Бойко порушила питання щодо трактування визначень «службовець 

місцевого самоврядування» та «посадова особа місцевого самоврядування»; 

запропонувала прибрати визначення «функції з обслуговування» та 

доопрацювати поправку робочої групи № 54, звузивши повноваження Кабінету 

Міністрів України затверджувати виключно критерії визначення переліку посад з 

обслуговуючими функціями; порушила питання щодо доцільності передачі 

міською радою частини повноважень керівника служби окремим виконавчим 

органам ради; заперечила щодо застосування типових положень, розроблених 

Нацдержслужбою для державних органів, і запропонувала передбачити 

розроблення таких положень для служби в органах місцевого самоврядування; 

зауважила щодо редакції положення про право службовця отримувати необхідну 

інформацію від органів та організацій усіх форм власності. 

 О.Дехтярчук запропонував не регламентувати на законодавчому рівні 

питання оплати праці в органах місцевого самоврядування. 

 М.Федорук запропонував визначати категорії посад цифрами І, ІІ, ІІІ з 

метою уникнення аналогій з категоріями посад державних службовців, заперечив 

щодо пропозиції робочої групи стосовно делегування повноважень керівника 

служби одному з керівників структурних підрозділів. 

О.Ледовських висловила сумнів щодо доцільності передачі повноважень з 

управління кадрами у запропонований робочою групою спосіб, зауважила щодо 

процедури призначення в.о. керівника служби на час його відсутності, 

запропонувала редакцію норми щодо права службовця отримувати інформацію 

від органів та організацій усіх форм власності, підтримала пропозицію про 

зниження вимог до стажу претендентів на вакантні посади категорії «А». 

Л.Зубач підтримав застосування типових положень в цілях цього закону, 

розроблених, зокрема, Нацдержслужбою для державних органів, у якості 

допоміжного матеріалу. 

Запрошені В.Мягкоход висловився щодо недоцільності збереження норми 

про непоширення закону на місцевих депутатів, як зайвої; обґрунтував 

доцільність передачі міською радою частини повноважень керівника служби 
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окремим виконавчим органам ради виключно для великих міст; висловив 

сумнів щодо доцільності надання права Нацдержслужбі розробляти типові 

положення для органів місцевого самоврядування 

К.Ващенко надав пояснення з приводу категорійності посад службовців 

органів місцевого самоврядування та її співвідношення з категоріями посад 

державної служби, підтримав пропозицію про розроблення Нацдержслубою 

відповідних типових положень власно для органів місцевого самоврядування. 

В.Куйбіда підтримав необхідність розроблення типових положень 

безпосередньо для органів місцевого самоврядування. 

 

За результатами підготовки законопроекту до другого читання було:  

 

«Враховано» – пропозиції та поправки з №№ 2,3, 6, 10, 13, 17, 19, 21, 24, 28, 

38, 41, 42, 44, 54, 59, 62, 65, 68, 70, 72, 78, 82, 83, 85, 86, 89, 93-95, 100, 103, 104, 

109, 112, 113-116, 119, 120, 123-128, 131, 133-143, 148, 150, 152, 157-160, 163, 165, 

166, 169, 171, 172, 175, 177-180, 182, 186, 188, 192, 193, 203, 204, 206, 208-210, 

221, 222, 230, 231, 233, 234, 240, 242-244, 248, 256, 257, 259, 261, 262, 273, 280, 

286, 291, 295, 297, 298, 311, 314, 317, 319, 322, 324, 325, 327, 329, 333-335, 337, 

341, 343, 362, 366, 369, 371, 375, 378, 380, 381-383, 385-387, 389, 395, 397-399. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано частково» – пропозиції та поправки з №№ 8, 20, 23, 34, 37, 45, 46, 

49, 50, 53, 57, 64, 71, 75, 81, 87, 90, 91, 130, 145, 147, 161, 162, 174, 176, 190, 202, 

214, 225, 227, 229, 246, 247, 258, 265, 277- 279, 281, 306, 350, 352, 368, 392, 400. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано редакційно» – пропозиції та поправки з №№ 111, 151, 218, 241, 

272, 312, 340, 372. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано по суті» – пропозиції та поправки з №№ 305, 313. 

Рішення прийняті. 

 

 «Відхилено» - пропозиції та поправки з №№ 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14-16, 18, 22, 

25-27, 29-33, 35, 36, 39, 40, 43, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 69, 73, 

74, 76, 77, 79, 80, 84, 88, 92, 96-99, 101, 102, 105-108, 110 (виключити), 117, 118, 

121, 122, 129, 132, 144, 146, 149, 153-156, 164, 167, 168, 170, 173, 181, 183-185, 

187, 189, 191, 194-201, 205, 207, 211-213, 215, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 226, 

228, 232, 235-239, 245, 249-255, 260, 263, 264, 266-271, 274-276, 282-285, 287-290, 

292-294, 296, 299-304, 307-310, 315, 316, 318, 320, 321, 323, 326, 328, 330-332, 336, 

338, 339, 342, 344-349, 351, 353-361, 363-365, 367, 370, 373, 374, 376, 377, 379, 384, 

388, 390, 391, 393, 394, 396. 

Рішення прийняті. 
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Голова Комітету в ході розгляду законопроекту доручав секретаріату 

Комітету фіксувати і формулювати пропозиції та поправки за наслідками 

ухвалених рішень, що мають бути внесені до порівняльної таблиці, здійснити 

техніко-юридичне доопрацювання законопроекту, а також запропонував 

пропозиції і поправки від Робочої групи подати за авторством членів Комітету – 

народних депутатів України А.Шкрум, Л.Зубача, О.Ледовських, С.Кудлаєнка, 

О.Дехтярчука, О.Бойко, А.Реки і В.Курила, які брали участь у роботі робочої 

групи з опрацювання законопроекту. Також було вирішено враховану пропозицію 

І.Насалика у зв’язку із закінченням його повноважень народного депутата 

України внести від народного депутата України А.Шкрум. 

Головуючий на засіданні С.Власенко поставив на голосування пропозицію 

М.Федорука, який під час обговорення підготовленої редакції законопроекту 

запропонував визначити категорії посад служби в органах місцевого 

самоврядування замість букв «А», «Б», «В» цифрами «І», «ІІ», «ІІІ», у зв’язку з 

чим мають бути внесені відповідні зміни до тексту законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету С.Власенко перервав розгляд питання і запропонував 

розглянути наступні поправки на черговому засіданні Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

4. 

Різне. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка, який поінформував 

членів Комітету, що на адресу окремих народних депутатів України – членів 

Комітету, а не Комітету як органу Верховної Ради України в цілому, надійшли 

запрошення за підписами народних депутатів України – Голови Комітету у 

закордонних справах Г.Гопко, Секретаря Комітету з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

О.Єднак, Заступника Голови Комітету з питань європейської інтеграції М.Іонової 

– взяти участь у Координаційній зустрічі щодо обговорення проектів міжнародної 

технічної допомоги для реформи децентралізації. 

С.Власенко відзначив, що запропоновані до обговорення програмою зустрічі 

питання щодо ролі органів державної влади та місцевого самоврядування в 

об’єднавчих процесах, підтримки донорами актуальних законопроектів для 

пришвидшення процесу децентралізації тощо стоять на порядку денному не лише 

законодавчої, а й інших гілок влади та суспільства загалом. Водночас, як усім 

добре відомо, вже декілька скликань поспіль головним майданчиком Верховної 

Ради України з вивчення, обговорення та прийняття фахових рекомендацій і 

рішень щодо питань децентралізації публічної влади, проведення 

адміністративно-територіальної реформи з кардинальним зміцненням системи 

місцевого самоврядування виступає парламентський Комітет з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Це стосується 

практично всіх аспектів законопроектної роботи з урахуванням кращого 
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вітчизняного та європейського досвіду, моніторингу і контролю за 

застосуванням законодавства з аналізом практики роботи органів місцевого 

самоврядування, широким залученням проектів міжнародної технічної допомоги 

та окремих експертів у відповідних галузях права. 

Зусилля Комітету саме у вищевказаному напрямку обумовлені його 

предметом відання, визначеним постановами Верховної Ради України, в тому 

числі й нині чинною Постановою Верховної Ради України від 04.12.2014 року 

№22-VIII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної 

Ради України восьмого скликання». Тому питання розбудови системи місцевого 

самоврядування як уособлення демократичної форми децентралізації публічної 

влади, законодавчого регулювання питань адміністративно-територіального 

устрою як територіальної основи для здійснення публічної влади, всебічного 

вдосконалення системи надання адміністративних послуг на основі принципу 

субсидіарності, забезпечення законодавчої основи діяльності асоціацій органів 

місцевого самоврядування, співробітництва територіальних громад та їх 

добровільного об’єднання, щодо яких Комітет виступає головним серед інших 

комітетів парламенту і має необхідний фаховий потенціал і досвід, є на сьогодні 

ключовими при взаємодії Комітету з усіма проектами міжнародної технічної 

допомоги, які підтримують реформу децентралізації влади в Україні. 

Голова Комітету зауважив, що за таких обставин, незрозумілим видається 

ігнорування профільного Комітету при проведенні на рівні Парламенту 

відповідної координаційної зустрічі щодо обговорення проектів міжнародної 

технічної допомоги для реформи децентралізації. Разом із тим Комітет не 

обмежує парламентарів у їх ініціативах щодо взаємодії з міжнародними 

організаціями і готовий долучатися до них.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Члени Комітету наголосили, що Комітет завжди був відкритим до фахових 

дискусій, конструктивної співпраці та сприйняття будь-яких пропозицій щодо 

покращення своєї роботи від міжнародних неурядових організацій. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував звернутись до партнерів Комітету – 

проектів міжнародної технічної допомоги з проханням висловити своє бачення 

щодо співпраці з Комітетом та координації його дій з іншими проектами. 

Пропозицію підтримано. 

С.Власенко доручив секретаріату Комітету підготувати відповідні листи. 

 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

7 вересня 2016 року 

 

1. Про інформацію щодо адміністративних справ за позовами про 

оскарження деяких постанов Верховної Ради України, згідно з якими назви 

окремих населених пунктів приведено у відповідність із вимогами Закону 

України «Про засудження комуністичного та націонал - соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» 

2. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

3. Про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

(реєстр. №2489, друге читання) 

4. Різне 

 


