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Зубко Г.Г. – Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України; 

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

забезпечення Національного агентства України з питань державної служби; 

Байдан С.М. – заступник Керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії; 
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Бережницький Я.В. – заступник директора Департаменту регіональної 

політика та адміністративної реформи - завідуючий відділом експертизи і аналізу 

розвитку територій та виборчих прав Секретаріату Кабінету Міністрів 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; 

Волкова О.М. – керівник Відділу кадрової роботи та державної служби 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

Вусик Н.М. –  завідувач сектору персоналу Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення; 

Ганущак Ю.І. – народний депутат України VI скликання; 

Главацька Ю.О.  – секретар Коцюбинської селищної ради Київської області; 

Заболотний А.В. – заступник Голови Національного агентства України з 

питань державної служби; 

Колісніченко В.Є. – заступник Керівника Управління по зв’язках з місцевими 

органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради 

України; 

Коліушко І.Б. – Голова правління Центру політико-правових реформ; 

Короленко Б.А. – старший науковий співробітник Українського інституту 

національної пам’яті; 

Кошова І.А. – головний спеціаліст Управління взаємодії з Верховною Радою 

України Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Кравченко В.В. – експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Крінська Н.В. – начальник відділу удосконалення законодавства про державну 

службу Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення 

Національного агентства України з питань державної служби; 

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

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Негода В.А. – Перший заступник Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Нестеров О.Ю – начальник управління з вирішення соціальних питань 

Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України 

Міністерства оборони України; 

Никончук В.М. – головний спеціаліст Департаменту нормативно-правової 

роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України з питань 

державної служби; 

Пащук В.П. – Керівник апарату Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

Петрицький А.Л. – заступник директора Департаменту публічного права 

Міністерства юстиції України; 

Попель А.О. – заступник директора Урядового офісу з питань європейської 

інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України; 
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Попеску Даніель – Спеціальний радник Уряду України з питань 

децентралізації, Рада Європи; 

Романчук В.С. – заступник директора Департаменту видатків бюджету органів 

влади Міністерства фінансів України; 

Саєнко О.С. – Міністр Кабінету Міністрів України; 

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; 

Тарасова О.С. – начальник Управління у справах ветеранів та учасників АТО 

Міністерства соціальної політики України; 

Татієвський В.Д. – перший заступник директора департаменту - завідуючий 

відділом Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Тимощук В.П. – заступник Голови правління Центру політико-правових реформ; 

Фещук У.Ю. – заступник Голови Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

Хабіна Л.О. – заступник директора Департаменту з питань правового 

забезпечення Рахункової палати України; 

Хілобок І.Т. – радник Адміністрації Президента України; 

Черванчук С.А. – радник Голови Верховної Ради України; 

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;  

Шапран О.Ю. – начальник управління персоналу Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації; 

Шаршов С.І. – директор департаменту з питань місцевого  самоврядування та 

територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України; 

Шверк М.Г. – начальник юридичного управління Антимонопольного комітету 

України; 

Шевчук О.А. – менеджер Програми Ради Європи «Децентралізація і 

територіальна консолідація в Україні»; 

Юхимчук А.П. – Секретар Рахункової палати України. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів та інші питання, що 

перебувають на контролі підкомітету з питань органів самоорганізації населення, 

місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії. 

2. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну службу», 

підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради 

України (реєстр. № 4526, № 4526-1). 

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 4526, КМУ, В.Гройсман). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58866
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58866
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58866


 4 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку 

з прийняттям Закону України «Про державну службу» (щодо узгодження 

нормативних актів України) (реєстр. № 4526-1, н.д. Ю.Левченко). 

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу», підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту 

Верховної Ради України (реєстр. № 4370, № 4370-1). 

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» 

щодо технічного уточнення деяких положень (реєстр. № 4370, н.д. А.Шкрум, 

О.Дехтярчук, Л.Зубач, Ю.Бублик, С.Кудлаєнко, І.Подоляк, О.Ревега, В.Гуляєв). 

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби 

(реєстр.  № 4370-1, н.д. А.Герасимов, А.Река). 

8. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

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

М.Федорук, В.Пташник, О.Юринець, А.Шкрум, Д.Добродомов, О.Бойко, 

В.Сташук, С.Мельник, В.Денисенко, П.Кишкар, І.Луценко, Г.Гопко, М.Іонова, 

Ю.Дерев’янко, О.Черненко, А.Река, С.Кудлаєнко, О.Єднак, В.Чумак, 

О.Ледовських, О.Дехтярчук, В.Кривенко). 

9. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України 

від 19.05.2016 «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» (реєстр.  

№ 4801, н.д. К.Жеваго, К.Іщейкін, О.Довгий, В.Бондар, О.Вілкул, А.Іванчук). 

10. Про перейменування окремих населених пунктів та районів, назви яких 

містять символіку комуністичного тоталітарного режиму за пропозиціями органів 

місцевого самоврядування та рекомендаціями Українського інституту національної 

пам’яті. 

11.  Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо прийняття нормативно-

правових актів та здійснення інших заходів, спрямованих на введення в дію Закону 

України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу». 

12.  Про інформацію Міністерства соціальної політики України та 

Міністерства оборони України на звернення Комітету щодо забезпечення житлом 

учасників антитерористичної операції. 

13.  Про затвердження Рекомендацій круглого столу з питань реалізації 

закону України «Про співробітництво територіальних громад» (м. Полтава,   10 

червня 2016 року). 

14. Про позаштатного консультанта Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. 
 

*** 

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. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів та інші питання, що 

перебувають на контролі підкомітету з питань органів самоорганізації населення, 

місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії. 

2. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну службу», 

підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради 

України (реєстр. № 4526, № 4526-1). 

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 4526, КМУ, В.Гройсман). 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про державну службу» (щодо узгодження 

нормативних актів України) (реєстр. № 4526-1, н.д. Ю.Левченко). 

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу», підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту 

Верховної Ради України (реєстр. № 4370, № 4370-1). 

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» 

щодо технічного уточнення деяких положень (реєстр. № 4370, н.д. А.Шкрум, 

О.Дехтярчук, Л.Зубач, Ю.Бублик, С.Кудлаєнко, І.Подоляк, О.Ревега, В.Гуляєв). 

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби 

(реєстр.  № 4370-1, н.д. А.Герасимов, А.Река). 

8. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

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

М.Федорук, В.Пташник, О.Юринець, А.Шкрум, Д.Добродомов, О.Бойко, 

В.Сташук, С.Мельник, В.Денисенко, П.Кишкар, І.Луценко, Г.Гопко, М.Іонова, 

Ю.Дерев’янко, О.Черненко, А.Река, С.Кудлаєнко, О.Єднак, В.Чумак, 

О.Ледовських, О.Дехтярчук, В.Кривенко). 

9. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України 

від 19.05.2016 «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» (реєстр.   

№ 4801, н.д. К.Жеваго, К.Іщейкін, О.Довгий, В.Бондар, О.Вілкул, А.Іванчук). 

10. Про перейменування окремих населених пунктів та районів, назви яких містять 

символіку комуністичного тоталітарного режиму за пропозиціями органів місцевого 

самоврядування та рекомендаціями Українського інституту національної пам’яті. 

11.  Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо прийняття нормативно-

правових актів та здійснення інших заходів, спрямованих на введення в дію Закону 

України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу». 

12.  Про інформацію Міністерства соціальної політики України та 

Міністерства оборони України на звернення Комітету щодо забезпечення житлом 

учасників антитерористичної операції. 

13.  Про затвердження Рекомендацій круглого столу з питань реалізації закону 

України «Про співробітництво територіальних громад» (м. Полтава,   10 червня 2016 року). 

14. Про позаштатного консультанта Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування. 

15. Різне. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58866
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58866
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58866
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УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

*** 

Голова Комітету надав слово Віце-прем'єр-міністру - Міністру регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Зубку, який 

зазначив, що Уряд просить Парламент та Комітет розглянути та підтримати актуальні 

для децентралізації та реформи місцевого самоврядування законопроекти, зокрема з 

реєстр. №№ 3390, 4676, 4742, 4091, 4772. 

Інформацію взято до відома. 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України, голови підкомітету з питань 

органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 

демократії О.Бойко про призначення окремих позачергових місцевих виборів та інші 

питання, що перебувають на контролі підкомітету з питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії. 

1.1 Доповідач запропонувала до розгляду перелік 37-ми сільських, селищних рад, 

які порушили перед Верховною Радою України клопотання про призначення 

позачергових виборів відповідних голів у зв’язку з достроковим припиненням їх 

повноважень на підставі положень частини першої статті 79 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». Серед підстав дострокового припинення 

повноважень цих голів 28 випадків є у зв’язку із зверненням голови з особистою 

заявою до відповідної ради про складення повноважень голови, 8 випадків – у зв’язку 

зі смертю і 1 випадок – у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком 

щодо голови (Лазурненська селищна рада Скадовського району Херсонської області). 

Враховуючи положення частини третьої статті 14, частин першої та п’ятої 

статті 15 Закону України «Про місцеві вибори», враховуючи можливість розгляду 

даного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України наступного 

тижня, голова підкомітету О.Бойко зазначила, що підкомітет пропонує 

рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори цих 

сільських голів на неділю 30 жовтня 2016 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету. 

Зокрема, народний депутат України, Заступник Голови Комітету В.Курило 

звернувся до членів Комітету з пропозицією відкласти розгляд питання про 

призначення позачергових виборів Шпотинського сільського голови 

Старобільського району Луганської області з огляду на розпочатий в громаді 

процес добровільного об’єднання. Пропозиція була підтримана. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 36-

ти окремих сільських, селищних голів (за виключенням Шпотинського сільського 

голови Старобільського району Луганської області) на неділю 30 жовтня 2016 року, 

прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України. 
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2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 

демократії О.Бойко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1.2 Доповідач поінформувала про наявність на розгляді підкомітету  клопотань 

Борщівської міської ради Борщівського району Тернопільської області, 

Тальнівської міської ради Тальнівського району Черкаської області, Старобільської 

міської ради Старобільського району Луганської області про призначення 

позачергових виборів відповідних міських голів у зв’язку з достроковим 

припиненням їх повноважень на підставі положень частини першої статті 79 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Водночас, у клопотаннях Борщівської та Тальнівської міських рад, а також у 

листі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо проведення 

позачергових виборів Старобільського міського голови, міститься прохання 

відкласти розгляд питання призначення позачергових виборів зазначених голів з 

огляду на розпочатий в міських громадах процес добровільного об’єднання 

територіальних громад.  

Голова підкомітету зазначила, що підкомітет пропонує звернутися до 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України з проханням надати інформацію з даного питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету, а також Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Зубко. Пропозицію 

підкомітету було підтримано. 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України з проханням надати 

інформацію щодо стану процесу добровільного об`єднання в зазначених 

територіальних громадах. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1.3 Доповідач поінформувала про перебування на контролі в Комітеті 

клопотань окремих місцевих рад, а саме: 

- Завадівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, 

- Кошелівської сільської ради Хустського району Закарпатської області, 

- Краснослобідської сільської ради Обухівського району Київської області, 

- Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області, 

- Коцюбинської селищної ради Ірпінської міської ради Київської області, 

- Сєвєродонецької міської ради Луганської області 

про призначення позачергових виборів відповідних голів у зв’язку з 

достроковим припинення їх повноважень за рішенням ради, проте такі рішення 

оскаржуються головами в судовому порядку. 
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Доповідач зазначила, що підкомітет пропонує Комітету взяти інформацію до 

відома і продовжувати тримати питання на контролі. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету. Пропозицію підкомітету було підтримано. 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про оскарження в судовому порядку 

Завадівським сільським головою Мукачівського району Закарпатської області, 

Кошелівським сільським головою Хустського району Закарпатської області, 

Краснослобідським сільським головою Обухівського району Київської області, 

Здорівським сільським головою Васильківського району Київської області, 

Коцюбинським селищним головою Київської області, Сєвєродонецьким міським 

головою Луганської області рішень відповідних рад про дострокове припинення їх 

повноважень на підставі положень абзацу першого частини другої, частини третьої 

статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та продовжувати 

тримати питання на контролі до його вирішення по суті. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1.4 Голова підкомітету також поінформувала про наявність на контролі 

Комітету клопотань про дострокове припинення повноважень депутатів 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, Краснослобідської сільської ради 

Обухівського району Київської області за поданням відповідно голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації Г.Москаля та Краснослобідського 

сільського голови П.Клименка (повноваження якого були припинені 12 квітня 

цього року за рішенням відповідної ради), а також про дострокове припинення 

повноважень та призначення позачергових виборів депутатів Коцюбинської 

селищної ради Ірпінської міської ради Київської області, вибори яких було 

призначено на 17 липня 2016 року Постановою Верховної Ради України від 14 

квітня 2016 року №1108-VIII «Про дострокове припинення повноважень 

Коцюбинської селищної ради Київської області у зв'язку з діями, що порушують 

Конституцію України і закони України, підривають засади місцевого самоврядування, 

суперечать інтересам територіальної громади смт Коцюбинське, та призначення 

позачергових виборів». 

Щодо останнього доповідач зауважила, що Постановою Вищого 

адміністративного суду України від 1 червня цього року Постанову Верховної Ради 

України № 1108-VIII визнано незаконною та скасовано. Ухвалою Верховного Суду 

України від 4 липня 2016 року Постанову Вищого адміністративного суду України 

залишено без змін.  

Як зазначила голова підкомітету, підкомітет пропонує Комітету взяти 

інформацію до відома і продовжувати тримати питання на контролі. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. Пропозиція підкомітету була підтримана. 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про ситуацію, яка склалася у 

зв’язку з клопотанням голови Закарпатської обласної державної адміністрації про 

призначення позачергових виборів депутатів Мукачівської міської ради, 

Краснослобідського сільського голови П.Клименка про дострокове припинення 
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повноважень депутатів відповідної ради, а також щодо позачергових виборів 

депутатів Коцюбинської селищної ради за рішенням Верховної Ради України, та 

продовжувати тримати питання на контролі до його вирішення по суті. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1.5 Доповідач нагадала, що на засіданні Комітету 30 березня 2016 року 

Комітетом було ухвалено рішення про призначення позачергових виборів 

Радянського сільського голови Бердичівського району Житомирської області. 

Проте, у зв’язку з прийняттям Верховною Радою Постанови про перейменування 

села Радянське на село Романівка питання призначення позачергових виборів 

сільського голови було відтерміновано до моменту завершення юридичних 

процедур по перейменуванню. За останньою інформацією, 21 липня цього року 

Житомирська обласна рада планує розглянути питання перейменування Радянської 

сільської ради у Романівську. 

Підкомітет запропонував Комітету повернутися до розгляду даного питання 

після прийняття відповідного рішення Житомирською обласною радою. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету. Пропозиція підкомітету була підтримана. 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію підкомітету і повернутися до 

розгляду питання про призначення позачергових виборів Романівського сільського 

голови Бердичівського району Житомирської області після прийняття відповідного 

рішення Житомирською обласною радою. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1.6 Доповідач зазначила, що 29 січня цього року були достроково припинено 

повноваження Опачівського сільського голови Макарівського району Київської 

області Р.Гусєва за власним бажанням на підставі поданої заяви до сільської ради 

про складення повноважень голови. Проте, 9 березня цього ж року сільський голова 

відкликав свою заяву і сільська рада визнала таким, що втратило чинність її 

рішення та по суті відновила Р.Гусєва на посаді Опачицького сільського голови. 

Підкомітет вніс пропозицію про зняття з контролю Комітету питання про 

призначення позачергових виборів Опачівського сільського голови Макарівського 

району Київської області. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. Пропозиція підкомітету була підтримана. 

УХВАЛИЛИ: зняти з контролю Комітету клопотання Опачівської сільської 

ради Макарівського району Київської області про призначення позачергових 

виборів Опачівського сільського голови. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1.7 Голова підкомітету поінформувала, що на розгляді та контролі Комітету 

перебувають клопотання Смілянської міської ради Черкаської області та 
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Родинської міської ради Покровської (Красноармійської) міської ради 

Донецької області про призначення позачергових виборів відповідно Смілянського 

міського та Родинського міського голів. 

Рішення зазначених міських рад про дострокове припинення повноважень 

голів оскаржувалися міськими головами О.Ципком та С.Федоровим відповідно в 

судовому порядку і за останньою інформацією за рішеннями відповідних судів 

обидва голови поновлені на своїх посадах. 

Проте, виникла необхідність підтвердити дану інформацію та з’ясувати стан 

справ у цих радах після поновлення міських голів на своїх посадах. 

Голова підкомітету оголосила пропозицію підкомітету – звернутися до 

Управління по зв’язкам з місцевими органами влади і органами місцевого 

самоврядування Апарату Верховної Ради України з проханням надати повну та 

чітку інформацію з порушених питань. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету. 

Зокрема, Голова Комітету С.Власенко запропонував звернутися листами до 

відповідних судів задля з’ясування набуття законної сили рішень судів, якими 

вищезгаданих міських голів було поновлено на посаді. Пропозицію підтримано. 

УХВАЛИЛИ: звернутися до судів, в яких оскаржувалися рішення 

Смілянської міської ради Черкаської області та Родинської міської ради 

Покровської міської ради Донецької області про припинення повноважень 

відповідних голів, з проханням поінформувати Комітет про рішення судів з даних 

питань. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1.8 Голова підкомітету О.Бойко поінформувала, що на розгляді Комітету 

перебуває клопотання Андріївської сільської ради Великоновосілківського району 

Донецької області про призначення позачергових виборів Андріївського сільського 

голови у зв’язку з достроковим припиненням повноважень сільського голови 

Г.Кравченко за власним бажанням на підставі поданої заяви. Проте, за інформацією 

Донецької військово-цивільної адміністрації проведення виборів у зазначеному 

населеному пункті (станом на травень цього року) є дуже проблематичним. 

О.Бойко висловила пропозицію підкомітету повторно звернутися до 

Донецької військово-цивільної адміністрації з проханням тримати питання 

призначення позачергових виборів в Андріївській сільській раді 

Великоновосілківського району на контролі і в разі стабілізації ситуації 

поінформувати Комітет про можливість призначення позачергових виборів 

Андріївського сільського голови. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету. Пропозицію підкомітету було підтримано. 

УХВАЛИЛИ: звернутися до голови Донецької військово-цивільної 

адміністрації П.Жебрівського з проханням тримати питання призначення 

позачергових виборів в Андріївській сільській раді Великоновосілківського району 
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на контролі і в разі стабілізації ситуації поінформувати Комітет про можливість 

призначення позачергових виборів Андріївського сільського голови. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1.9 Доповідач поінформувала присутніх про те, що до Верховної Ради України 

надійшли рішення Лисичанської, Сєвєродонецької та Привільської міських рад 

Луганської області щодо необхідності проведення чергових виборів депутатів 

Луганської обласної ради, а також звернення «зборів депутатів районних, 

сільських, селищних, міських рад та громадських активістів Луганської області «За 

збереження і розвиток єдиної, соборної, незалежної України»» (яке відбулося у 

м.Старобільську 12 червня цього року) з вимогою не допустити проведення виборів 

депутатів Луганської обласної ради на підконтрольній і непідконтрольній 

територіях України та виборів депутатів районних, сільських, селищних, міських 

рад на фактично тимчасово окупованих територіях області. Ці звернення за 

дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія передано для опрацювання 

в Комітет. 

О.Бойко оголосила пропозицію підкомітету звернутися до Ради національної 

безпеки та оборони України та Луганської військово-цивільної адміністрації з 

проханням вивчити порушене дописувачами питання і надати свої пропозиції.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету. 

Зокрема, Голова Комітету С.Власенко запропонував звернутися також і до 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України з порушеного питання. 

Пропозицію було підтримано. 

УХВАЛИЛИ: звернутися до Ради національної безпеки та оборони України, 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України та до Луганської 

військово-цивільної адміністрації з проханням вивчити порушене дописувачами 

питання щодо призначення та проведення чергових виборів депутатів Луганської 

обласної ради і надати свої пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2-4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про:  

- проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну службу», 

підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради 

України (реєстр. № 4526, № 4526-1); 

- проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 4526, КМУ, 

В.Гройсман); 
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- проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про державну службу» (щодо узгодження 

нормативних актів України) (реєстр. № 4526-1, н.д. Ю.Левченко). 

За пропозицією Голови Комітету С.Власенко було прийнято рішення щодо 

розгляду другого, третього і четвертого питань порядку денного засідання, з огляду 

на їх пов’язаність, в одному об’єднаному питанні. 

Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування А.Шкрум поінформувала присутніх, що утворена за рішенням 

Комітету від 01.06.2016 Робоча група з підготовки доопрацьованого проекту Закону 

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

України «Про державну службу» за наслідками розгляду законопроектів з реєстр. 

№№ 4526, 4526-1 мала на меті врегулювати питання проходження державної 

служби в усіх державних органах. Так, у доопрацьованому законопроекті 

врегульовані питання щодо проходження служби у Національній раді України з 

питань телебачення і радіомовлення, системі державних архівних установ, 

представництві Президента України в Автономній Республіці Крим, Службі 

безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державному реєстрі 

виборців, Державному бюро розслідувань, Національному агентстві з питань 

запобігання корупції тощо.  

При цьому дискусійними залишаються питання, як зазначив доповідач, щодо 

проходження служби в апараті Рахункової палати України, а також щодо внесення 

змін до законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні 

органи виконавчої влади». 

Крім того, А.Шкрум повідомила про надходження звернень від 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та парламентського 

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

щодо виведення працівників офісу Уповноваженого зі сфери державної служби, що 

має бути враховано при опрацюванні законопроекту із реєстр. № 4370. 

Підсумовуючи, голова підкомітету зазначила, що доопрацьований Робочою 

групою законопроект фактично включає за суттю урядовий законопроект з реєстр. 

№ 4526, який відповідним чином доповнено, та законопроект народного депутата 

України Ю.Левченка з реєстр. № 4526-1, яким пропонується внести зміни до Закону 

України «Про столицю України – місто-герой Київ». 

З огляду на актуальність підготовленого проекту Закону та брак часу для його 

остаточного прийняття через завершення сесії, А.Шкрум запропонувала 

підтримати рішення підкомітету з питань державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування щодо прийняття законопроекту за основу та в цілому, у 

зв’язку з чим законопроекти з реєстр. №№ 4526, 4526-1 пропонується відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, запрошені. 

О.Бойко (наполягала на передбаченні у Законі України «Про Центральну 

виборчу комісію» положення про здійснення головою ЦВК загального керівництва 

діяльністю комісії), М.Федорук (запропонував з урахуванням пропозицій Кабінету 

Міністрів України та О.Бойко рекомендувати прийняти законопроект в першому і 

другому читаннях), О.Саєнко (запропонував максимально врахувати пропозиції 
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Робочої групи у законопроекті з реєстр. № 4526, а питання щодо внесення змін 

до законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи 

виконавчої влади» вивести в окрему дискусію), С.Байдан (надала аргументацію 

щодо внесення змін до Закону України «Про Центральну виборчу комісію»), 

А.Юхимчук (з метою збереження відповідної незалежності Рахункової палати 

наполягав на створенні конкурсної комісії для обрання керівника апарату при 

цьому ж органі, залишаючи для його працівників статус державного службовця), 

І.Коліушко (висловив пропозицію залишити за Кабінетом Міністрів України 

функцію погодження кандидатур заступників місцевих державних адміністрацій та 

закликав чітко врегулювати у законопроекті повноваження міністрів, їх 

заступників і державних секретарів). 

Після закінчення обговорення питань С.Власенко запропонував провести з 

представниками Кабінету Міністрів України та Центральної виборчої комісії 

додаткові узгодження окремих положень, підготовленого Робочою групою 

законопроекту.  

Узагальнюючи дискусію із обговорюваних питань та з метою виходу на 

консенсусне рішення, Голова Комітету С.Власенко запропонував підтримати 

оголошену пропозицію голови підкомітету А.Шкрум і розглянути узгоджений 

законопроект на наступному засіданні Комітету. 

Пропозицію підтримано одноголосно. 

  

5-7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про: 

- проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу», 

підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради 

України (реєстр. № 4370, 4370-1); 

- проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» 

щодо технічного уточнення деяких положень (реєстр. № 4370, н.д. А.Шкрум, 

О.Дехтярчук, Л.Зубач, Ю.Бублик, С.Кудлаєнко, І.Подоляк, О.Ревега, В.Гуляєв); 

- проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» 

щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби (реєстр. № 4370-

1,  н.д. А.Герасимов, А.Река). 

 

За пропозицією Голови Комітету С.Власенка було прийнято рішення щодо 

розгляду п’ятого, шостого і сьомого питань порядку денного засідання, з огляду на 

їх пов’язаність, в одному об’єднаному питанні. 

 

А.Шкрум нагадала, що їй як голові Робочої групи з підготовки єдиного 

законопроекту про внесення змін до Закону України «Про державну службу», 

утвореної за рішенням Комітету від 01.06.2016, було надано доручення узгодити 

певні позиції такого законопроекту та запропонувати варіанти вирішення 

відповідних проблем на розгляд Комітету.  

Доповідач відмітила ключові питання узгодженого законопроекту, а саме: 
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- виведення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

та працівників його офісу зі сфери державної служби (відповідно до пропозицій 

самого Уповноваженого та парламентського Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин) з метою дотримання гарантій 

незалежності та самостійності національної інституції з прав людини, визначених 

Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 

та міжнародними стандартами у сфері прав людини; 

- законодавче врегулювання особливостей проходження державної служби в 

таких органах як Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, 

Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне 

антикорупційне бюро України; 

- законодавче врегулювання статусу працівників секретаріатів парламентських 

фракцій;  

- зарахування до стажу держслужби періодів роботи в окремих органах; 

- порядок призначення перевірки, передбаченої Законом України «Про 

очищення влади»; 

- передбачення заборони на суміщення посади державного службовця із 

статусом депутата місцевої ради, у зв’язку з чим має бути виключений пункт 11 

Перехідних положень законопроекту; 

- врегулювання питання повноважень і порядку призначення голів місцевих 

державних адміністрацій (далі – голів МДА), оскільки існують певні проблеми, 

пов’язані із ймовірно значною тривалістю процесу призначення таких посадових 

осіб за загальним правилом, передбаченим законом. 

У зв’язку з останнім питанням доповідач поінформувала про висновки до 

даних альтернативних законопроектів в частині статусу, процедури прийняття на 

службу голів МДА, надані європейською Програмою підтримки вдосконалення 

врядування та менеджменту (SIGMA) і спеціальним радником Уряду України з 

питань децентралізації, директором Центру експертизи реформ місцевого 

самоврядування Генерального директорату з питань демократії Ради Європи 

Д.Попеску, які були роздані присутнім. 

Також А.Шкрум ознайомила із запропонованими в альтернативних 

законопроектах шляхами вирішення питання щодо удосконалення порядку 

призначення голів МДА з метою прискорення процесу таких призначень, а саме: 

- у законопроекті з реєстр. № 4370 передбачається переведення посади голови 

районної державної адміністрації (далі – голови РДА) з категорії «А» до категорії 

«Б» і застосування загального порядку відбору на такі посади відповідно до Закону 

України «Про державну службу». Таким чином конкурс для заміщення посад голів 

РДА проводитиметься в обласних державних адміністраціях (далі – ОДА), а для 

голів ОДА – відбір здійснюватиметься Комісією з питань вищого корпусу 

державної служби, після чого відповідне подання надсилається до Уряду, Уряд 

звертається до Президента, який і призначає відповідного голову згідно із законом; 

- у законопроекті з реєстр. № 4370-1 пропонується віднести посади всіх голів 

МДА до категорії «Б», передбачається утворення Президентом України комісії з 

питань державної служби голів МДА, яка проводитиме конкурс на зайняття таких 



 15 

посад та складатиметься з представників Президента України та третини 

представників Кабінету Міністрів України.  

Стосовно останнього законопроекту було зауважено на неузгодженості його 

положень із положеннями Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та 

на відсутності змін в частині передбачення політичної неупередженості голів МДА. 

Також з метою дотримання принципу неупередженості щодо вказаної конкурсної 

комісії було запропоновано до її складу включати у рівній кількості представників  

Кабінету Міністрів України, Президента України та громадськості. 

Також А.Шкрум повідомила, що Робоча група не дійшла єдиного висновку і 

тому пропонує для розгляду три напрацьовані варіанти: 

- перший передбачає проведення заміщення вакантних посад голів РДА 

відповідно до порядку, встановленого у законопроекті з реєстр. № 4370 (дані 

посади переводяться до категорії «Б» і конкурс на них проводяться комісією в 

ОДА), а щодо заміщення вакантних посад голів ОДА у Перехідних положеннях 

законопроекту передбачається процедура, яка застосовувалась до прийняття 

чинного Закону України «Про державну службу» і має діяти до 1 січня 2017 року; 

- другий відрізняється від першого тривалістю вказаного перехідного періоду, 

який має діяти протягом всього періоду проведення АТО; 

- третій полягає у створенні на перехідний період тривалістю у два роки комісії 

з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій, яка 

утворюється Президентом України і складається на паритетних умовах з 

представників Президента України, Кабінету Міністрів України, громадськості. 

Доповідач зауважила, що якщо з перших двох варіантів напрацьовані тексти 

законопроектів, то третій виник під час дискусії на засіданні підкомітету, тому у 

разі підтримки його Комітетом (за обов’язкової умови врахування принципу 

політичної неупередженості щодо голів МДА) вона готова разом із секретаріатом 

напрацювати текст відповідного законопроекту. 

Крім того, А.Шкрум звернула увагу на зауваження SIGMA з цього питання, у 

висновку якої пропонується розв’язати дане питання шляхом прийняття рішення 

про те, що всі голови МДА є політиками, можуть бути членами політичних партій 

і призначаються Президентом України без конкурсу. У випадку, якщо голови МДА 

є державними службовцями – вони не зможуть бути членами політичних партій, 

депутатами місцевих рад і мають призначатися за відкритим конкурсом. До того ж, 

у висновку Д.Попеску як спеціального радника Ради Європи зазначається, що 

створення згаданої комісії при Президентові України може потенційно суперечити 

Конституції України, оскільки визначені у ній повноваження Президента є 

вичерпними. У зв’язку з цим у висновку пропонується направити зазначену 

пропозицію до Венеційської комісії. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету та запрошені.  

В.Курило вважає, що підкомітет прийшов до узгодженого рішення, яке полягає 

в тому, що для обрання голів МДА може бути передбачена інша процедура відбору 

і призначення, що відповідатиме конституційним вимогам; висловився проти 

обрання голів РДА в ОДА і підтримав проходження відбору на вакантні посади 

голів МДА у комісії при Президентові України; запропонував утворювати склад 
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вказаної комісії з представників Президента України, Кабінету Міністрів 

України, громадськості і представників наукових установ на паритетних умовах; 

підтримав позицію щодо об’єднання законопроектів з реєстр. №№ 4370 і 4370-1 із 

зазначенням у прикінцевих положеннях відповідного законопроекту терміну дію 

його положень до 31.12.2018). О.Гончаренко підтримав висловлене В.Курилом та 

наголосив на невідкладності прийняття відповідного законопроекту. О.Дехтярчук 

також підтримав пропозицію, оголошену В.Курилом. О.Ледовських закликала не 

зволікати з рішенням Комітету і винести це питання на розсуд парламенту. А.Река 

запропонував підтримати законопроект з реєстр. № 4370-1. Л.Зубач висловився на 

підтримку законопроекту з реєстр. № 4370 та погодився на залишення існуючої 

системи призначення голів МДА до 1 січня 2017 року. О.Бойко висловилася на 

підтримку оголошеного В.Курилом рішення підкомітету. А.Герасимов обґрунтував 

положення законопроекту з реєстр. № 4370-1 та запропонував підтримати 

доопрацьований Робочою групою законопроект за умови включення до нього 

положень його законопроекту, в іншому випадку – закликав підтримати його 

законопроект та не зволікати з рішенням про прийняття за основу та в цілому 

відповідного законопроекту, а також погодився з компромісними пропозиціями 

В,Курила. Д.Попеску висловив низку зауважень до законопроекту з реєстр. № 4370-1, 

підкресливши, що він змінюватиме баланс центральних органів виконавчої влади. 

Ю.Ганущак звернув увагу на необхідність дотримання вимог Конституції України 

при призначенні на посади голів РДА та ОДА. І.Коліушко запропонував відкласти 

набуття чинності нових норм на певний час, висловившись проти використання 

словосполучення «на час дії АТО» при визначенні терміну дії положень та 

вказавши на несуттєве значення вибору органу, при якому буде створена комісія, 

адже головне – це дотримання конституційних вимог. А.Ткачук запропонував 

прийняти короткий спеціальний закон про особливості призначення і звільнення 

голів МДА на певний термін. Г.Зубко закликав підтримати законопроект з реєстр. 

№ 4370-1, взявши до уваги аргументи, надані А.Герасимовим. 

Підсумовуючи результати обговорення питань, Голова Комітету С.Власенко 

зазначив, що оскільки станом на 6 липня цього року у розпорядженні Комітету 

немає в наявності узгодженого тексту законопроекту, який концептуально був би 

погоджений на засіданні підкомітету з питань державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування, пропонується підтримати пропозицію 

В.Курила та інших членів Комітету та зобов’язати підкомітет разом із 

секретаріатом Комітету підготувати текст такого законопроекту і винести його для 

розгляду на засідання Комітету, яке відбудеться 7 липня 2016 року о 9:30.  

Пропозицію підтримано. 

 

8. 

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 приєднання 

територіальних громад (реєстр. № 4772), внесений народним депутатом України 

М.Федоруком та іншими народними депутатами України. 
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Голова підкомітету вказав, що даний законопроект внесений з метою 

створення спроможних внаслідок добровільного об’єднання територіальних 

громад та їх належного фінансування. Зокрема, законопроектом пропонується 

внести зміни до законів України «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад», «Про місцеві вибори» та встановити порядок добровільного приєднання 

територіальних громад до об’єднаних територіальних громад, особливості 

діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальних 

громад, що приєдналися, в період після приєднання до набуття повноважень 

новообраною радою об’єднаної територіальної громади на чергових місцевих 

виборах, а також вдосконалити механізм державної підтримки добровільного 

об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних 

громад. Крім того, законопроектом пропонується визначити, що додаткові вибори 

депутатів сільських, селищних, міських рад проводяться за мажоритарною 

системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які 

поділяється територія територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної 

територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про 

добровільне об`єднання територіальних громад». Такі вибори призначаються 

Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Г.Зубко, Д.Попеску. 

Голова підкомітету поінформував членів Комітету, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловлює ряд зауважень до законопроекту та вважає, що за 

результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» вважає, що законопроект потребує доопрацювання, зокрема, в частині 

надання повноважень Кабінету Міністрів України визнання об’єднаної 

територіальної громади спроможною, проведення довиборів депутатів від 

приєднаної територіальної громади до сільської, селищної, міської ради за 

мажоритарною системою відносної більшості тощо; 

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України вважає, що прийняття, зокрема, зазначеного законопроекту в 

короткостроковій перспективі сприятиме подальшій децентралізації влади, 

розвитку місцевого самоврядування та удосконаленню територіальної організації 

влади; 

- Міністерство фінансів України звертає увагу, що проведення додаткових 

виборів до рад об’єднаних територіальних громад призведе до додаткових витрат 

через необхідність організації таких виборів. Однак, в порушення вимог частини 

першої статті 27 Бюджетного кодексу України розробниками не подано пропозиції 

змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджетів для досягнення 

збалансованості бюджетів. Крім того, термін набрання чинності законопроекту не 

відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України; 

- Експерти громадської платформи «Реанімаційний Пакет Реформ» 

зазначають, що законопроект сприятиме формуванню справді спроможних 
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об’єднаних громад, відповідно до затверджених Перспективних планів без 

порушення Методики формування таких громад. 

Спеціальний радник Уряду України з питань децентралізації, Рада Європи, 

Д.Попеску під час обговорення питання вказав, що зазначений законопроект 

повністю відповідає міжнародним зобов’язанням України та іншим європейським 

стандартам, прийняття якого стане важливим кроком на шляху до усунення 

перешкод, які виникають під час процесу добровільного об’єднання 

територіальних громад. Разом з тим, на його думку як експерта, законопроект 

потребує доопрацювання шляхом внесення технічних удосконалень та уточнень. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект з реєстр. № 4772 за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу.  

Голова Комітету С.Власенко вніс пропозицію рекомендувати Парламенту 

скоротити строк подання суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій та 

поправок до законопроекту при підготовці його до другого читання на половину. 

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

статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання 

територіальних громад (реєстр. № 4772 від 03.06.2016 р.), внесений народним 

депутатом України М.Федоруком та іншими народними депутатами України, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу, скоротивши строк 

подання суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій та поправок до 

законопроекту при підготовці його до другого читання на половину. 

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» – 11 народних депутатів України, Не брали участі в 

голосуванні – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про внесення змін до Постанови Верховної Ради України 

від 19.05.2016 «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» 

(реєстр. № 4801), внесений народними депутатами України К.Жеваго, К.Іщейкіним, 

О.Довгим, В.Боднаром, О.Вілкулом, А.Іванчуком. 

Голова підкомітету вказав, що даним проектом Постанови пропонується 

відтермінувати набрання чинності Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів» від 19 травня 2016 року 

№1377-VIII в частині перейменування міста Комсомольськ Полтавської області. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 
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Голова підкомітету поінформував, що Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України вважає, що відтермінування дії 

приписів ненормативного характеру, які вже почали діяти і спричинили юридичний 

факт – перейменування населених пунктів і районів є юридично не можливим, 

зокрема це стосується і припису щодо перейменування міста Комсомольськ на 

місто Горішні Плавні. Зміна цього юридичного факту, на думку Управління, 

можлива тепер лише у разі настання іншого аналогічного юридичного факту, тобто 

нового перейменування в установленому порядку. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект з реєстр. № 4801 за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

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

та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 

19.05.2016 «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» (реєстр. № 

4801 від 13.06.2016 р.), внесений народними депутатами України К.Жеваго, 

К.Іщейкіним, О.Довгим, В.Боднаром, О.Вілкулом, А.Іванчуком, за наслідками розгляду 

в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України народного депутата України голову підкомітету з питань місцевих 

органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 народних депутатів України, «Проти» – 2 народних 

депутати України, Не брали участі в голосуванні – 4 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про доручення Верховної 

Ради України щодо узгодження спірних питань стосовно перейменування окремих 

населених пунктів та районів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук вказав, що додатково надійшли пропозиції 

деяких органів місцевого самоврядування та рекомендації Українського інституту 

національної пам’яті про перейменування деяких населених пунктів та районів у 

зв’язку з необхідністю приведення їх назв у відповідність із вимогами Закону 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки». 

Під час розгляду питання було наголошено, що органи місцевого 

самоврядування та Український інститут національної пам’яті дійшли узгодженої 

позиції щодо перейменування деяких населених пунктів Миколаївської, Одеської, 

Харківської областей, Комінтернівського району Одеської області та приведення їх 
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назв у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 

в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 

В ході обговорення питання перейменування Кіровоградського району 

Кіровоградської області народними депутатами України - членами Комітету було 

взято до уваги інформацію, що на своєму засіданні 31 березня 2016 року Комітет 

рекомендував Верховній Раді України перейменувати місто Кіровоград 

Кіровоградської області на місто Кропивницький, прийнявши за основу та в цілому 

проект Постанови Верховної Ради України "Про приведення назви міста 

Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (реєстр. 

№ 4222), внесений народними депутатами України О.Горбуновим, С.Березкіним, 

Д.Ліньком, О.Черваковою, І.Крульком, А.Шкрум. 

Голова підкомітету запропонував підтримати ці пропозиції. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати пропозиції органів місцевого самоврядування та рекомендації 

Українського інституту національної пам’яті щодо перейменування селища 

Комсомольське Миколаївського району Миколаївської області на селище 

Благодарівка, селища Красне Знам’я Снігурівського району Миколаївської 

області на селище Любомирівка, селища міського типу Комінтернівське 

Комінтернівського району Одеської області на селище міського типу Доброслав, 

Комінтернівського району Одеської області на Лиманський район, села 

Жовтневе Близнюківського району Харківської області на село Верхове та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 

«Про перейменування деяких населених пунктів Миколаївської, Одеської, 

Харківської областей та Комінтернівського району Одеської області». 

2. Підтримати рекомендацію Українського інституту національної пам’яті 

щодо перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області на 

Кропивницький район та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України відповідний проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування Кіровоградського 

району Кіровоградської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проекти 

Постанов Верховної Ради України «Про перейменування деяких населених пунктів 

Миколаївської, Одеської, Харківської областей та Комінтернівського району 

Одеської області» та «Про перейменування Кіровоградського району 

Кіровоградської області» прийняти за основу та в цілому. 

4. 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. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 11 народних депутатів України, Не брали 

участі в голосуванні – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

11. 
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Національного агентства України з питань 

державної служби К.Ващенка про інформацію Кабінету Міністрів України щодо 
прийняття нормативно-правових актів та здійснення інших заходів, спрямованих 
на введення в дію Закону України «Про державну службу». 

Під час своєї доповіді К.Ващенко вказав, що державна служба є ключовим 
інститутом в системі державного управління, відтак від її ефективності залежить успіх 
реформ у всіх сферах суспільного життя. У грудні 2015 року прийнято Закон України «Про 
державну службу», що набрав чинності з 1 травня 2016 року. Впровадження цього Закону 
вимагає, насамперед, належного нормативно-правового забезпечення. На його виконання 
у січні-червні 2016 року прийнято 26 нормативно-правових актів, зокрема, 16 постанов 
Кабінету Міністрів України. Крім того, за участю групи експертів Європейського Союзу і 
громадськості розроблено затверджено Урядом Стратегію реформування державного 
управління України на 2016-2020 роки та План заходів з її реалізації. 

Цією Стратегією визначено пріоритети щодо державної служби та управління 
людськими ресурсами, насамперед: 

- формування висококваліфікованої, компетентної групи державних 
службовців, відповідальних за розроблення та реалізацію ключових національних 
реформ, які мають право на спеціальні умови оплати праці в рамках загальної 
системи оплати праці; 

- проведення реформи системи оплати праці в державних органах; 
- створення підрозділів з управління персоналом у міністерствах та інших 

центральних органах виконавчої влади для забезпечення сучасного управління 
людськими ресурсами; 

- реформування системи професійного навчання державних службовців; 
- підвищення інституційної спроможності Нацдержслужби. 
Для належного впровадження Закону України «Про державну службу» на 

Нацдержслужбу покладено 11 нових функцій. Для виконання цих функцій у її 
складі утворено окремі структурні підрозділи:  

- забезпечення діяльності Комісії вищого корпусу державної служби;  
- контролю за реалізацією права на державну службу;  
- проведення функціонально-правового аналізу здійснення.  
Крім того, для якісного та повноцінного впровадження реформи державної 

служби, як наголосив Голова Національного агентства України з питань державної 
служби К.Ващенко, – Нацдержслужба має стати провідною інституцією та 
головним розробником методики впровадження сучасних методів управління 
персоналом на державній службі, що потребує додаткового створення підрозділів, 
відповідальних за: 

- методологічну підтримку служб управління персоналом державних органів, 
розроблення та впровадження методики управління організаційними змінами, 
проведення оцінки та розвитку персоналу; 
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- розроблення та впровадження сучасних методів відбору персоналу на 

посади державної служби категорій Б та В, координацію комунікаційних програм 
із залучення кандидатів на державну службу; 

- створення та управління єдиною автоматизованою системою управління 

людськими ресурсами державної служби. 

Голова Національного агентства України з питань державної служби вказав, 

що на виконання Закону проведено ряд заходів щодо організаційного забезпечення 

діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби – розроблено і 

затверджено Положення про Комісію, Порядок обрання представників 

громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до 

складу Комісії, утворено оргкомітет, який займається організаційними питаннями 

діяльності Комісії, визначено перелік громадських організацій, допущених до 

участі у виборах. На початку липня (орієнтовно 7 липня 2016 р.) Верховна Рада 

України має прийняти постанову про обрання свого представника до Комісії, а 8 

липня мають відбутися вибори представників громадськості. І вже орієнтовно 13 

липня 2016 року чекаємо прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про 

затвердження складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби. 

Для повного та ефективного впровадження Закону проводиться широка 

інформаційно-роз’яснювальна робота. Зокрема: 

- утворено робочу групу на чолі з Міністром Кабінету Міністрів України з 

питань проведення аналізу норм і положень Закону і організації підготовки 

роз’яснень щодо застосування Закону та інших нормативно-правових актів у сфері 

державного управління; 

- керівництво Нацдержслужби під час робочих поїздок до регіонів проводить 

зустрічі з керівниками місцевих органів влади, державними службовцями, 

науковцями та експертами щодо роз’яснення норм і положень Закону; 

- на офіційному сайті Нацдержслужби започатковано рубрику «Роз’яснення», 

у якій постійно викладаються коментарі фахівців Нацдержслужби з питань, які є 

актуальними для впровадження Закону (розміщено 12 коментарів). 

Імплементація положень Закону України «Про державну службу» передбачає 

активну співпрацю з територіальними органами Нацдержслужби і місцевими 

органами влади. З цією метою проводяться ІР-наради, щотижневі «гарячі лінії», 

тематичні зустрічі, семінари, консультації, тренінги. Так, станом на 4 липня 2016 року 

проведено понад 700 заходів: 20 колегій і нарад; 173 роз’яснення і консультацій; 80 

лекцій і тренінгів; 148 інтерв’ю і виступів у ЗМІ; 295 тематичних зустрічей і семінарів. 

Впровадження Закону України «Про державну службу» вимагає також належного 

навчально-методичного супроводу. Сучасні потреби держави і суспільства, процеси 

професіоналізації державної служби вимагають створення гнучкої й адаптивної моделі 

управління системою підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. На виконання Плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, а також 

відповідно до Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування в України на період до 2017 року Нацдержслужбою спільно з 

Національною академією державного управління при Президентові України розроблено 
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Стандарт освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 

З метою покращання системи управління персоналом на державній службі 

Нацдержслужбою впроваджуються: 

Проект Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) 

«Консультаційний фонд впровадження реформ». 

За підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні у рамках проекту 

«Розвиток спроможності Нацдержслужби щодо замовлення та розроблення 

програм підвищення кваліфікації державних службовців» реалізується програма 

«Управління персоналом на державній службі» для керівників служб управління 

персоналом державних органів влади.  

Для удосконалення системи професійного навчання та запобігання проявам 

корупції, Національне агентство України з питань державної служби впроваджує 

інші проекти/програми міжнародної технічної допомоги: 

проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Навчальні 

програми професійного зростання»; 

Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей 

в Україні – DOCCU»; 

проект Європейського Союзу «Сприяння впровадженню заходів TAIEX: 

забезпечення логістичних послуг та реалізація завдань із фінансового управління». 

За сприяння Норвезького Центру зі зниження ризиків корупції в оборонному 

секторі (CIDS) відбувся тренінг з питань діяльності служб персоналу.  

З метою обговорення проектів підзаконних нормативно-правових актів до 

Закону України «Про державну службу» у березні – травні 2016 року відбулося три 

місії європейських експертів програми SIGMA.  

Для впровадження Закону вкрай необхідно відповідне організаційно-технічне 

забезпечення. З метою розроблення і впровадження веб-порталу управління 

людськими ресурсами на державній службі фахівцями Нацдержслужби проведено 

роботу щодо створення єдиного веб-сайту для розміщення оголошень про 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби.  

Забезпечено функціонування програмного продукту для тестування 

кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби та оприлюднення 

результатів таких конкурсів з метою запровадження конкурсного відбору на посади 

державної служби. Крім того, станом на 2 липня 2016 року оголошено 1467 

конкурсів на зайняття вакантних посад, загальна кількість проведених тестувань 

склала 1445, 42 конкурси завершено. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Інформацію взято до відома. 

 

12. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про звернення Комітету до 

Міністерства соціальної політики України та Міністерства оборони України щодо 

забезпечення житлом учасників антитерористичної операції. 
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О.Дехтярчук нагадав присутнім, що Комітет 18 травня цього року на своєму 

засіданні розглядав проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо відзначення та встановлення додаткових гарантій добровольцям 

антитерористичної операції) (реєстр. № 2837, н.д. М.Люшняк, А.Кіт), яким 

запропоновано внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України» 

шляхом запровадження нової державної нагороди – ордену «Доброї Волі» для 

нагородження громадян України, які добровільно брали безпосередню участь у 

антитерористичній операції в районах її проведення, та до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яким пропонується прирівняти осіб, 

нагороджених цим орденом, до учасників бойових дій тощо.   

При розгляді даного законопроекту народними депутатами - членами Комітету 

було зауважено, що на сьогодні однією із основних гарантій для учасників 

Антитерористичної операції є забезпечення їх якісним житлом, що дозволить 

ефективно провадити активну соціальну адаптацію таких осіб. Комітет звернувся 

листом до Міністерства соціальної політики України та Міністерства оборони 

України з проханням надати інформацію про кількість коштів, виділених з 

державного бюджету України у 2015 році на поліпшення житлових умов зазначеної 

вище категорії військовослужбовців, та яка кількість коштів передбачена у 

державному бюджеті на поточний рік і які заходи передбачаються з їх 

використання задля забезпечення житлом осіб, що потребують державної 

підтримки, захищаючи цілісність  України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, О.Тарасова, О.Нестеров. 

О.Тарасова поінформувала Комітет, що за бюджетною програмою 2511120 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) 

житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також для інвалідів І-І1 групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов» у 2015 році були виділені кошти в сумі 367725,1 тис. 

гривень, на 2016 рік передбачені видатки в сумі 299970,0 тис гривень. Кошти за 

цією бюджетною програмою використовуються відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.05.2015 № 348 «Про затвердження Порядку та умов 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи 

з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов». 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1399-р «Про 

затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з 

числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов, на 2015 рік» було затверджено розподіл коштів, 

спрямованих у регіони для поліпшення житлових умов вищезазначеної категорії осіб. 

У 2015 році згідно поданих звітів обласними та Київської міською державною 
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адміністрацією про надання житла членам сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та 

інвалідів I-II групи із числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній 

операції та потребують поліпшення житлових умов, за кошти Субвенції закуплено 638 

квартир. 

У 2016 році Мінсоцполітики, узагальнивши потребу стосовно забезпечення житлом 

членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, та інвалідів І-II групи з числа військовослужбовців, які 

брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, подану 

обласними та Київською міською державними адміністраціями, розробило проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження розподілу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання житла) для сімей 

загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у 

зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2016 рік». 

О.Тарасова зауважила, що станом на 06.06.2016 зазначений проект розпорядження 

готується Мінсоцполітики для подання Кабінету Міністрів України в установленому 
порядку. За бюджетною програмою КПКВК 2505140 «Забезпечення житлом осіб, які 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її 
проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок» у 2015 році 
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік» та розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 10.12.2015 № 1288-р «Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету», передбачених Міністерству соціальної політики на 2015 рік 
було передбачено видатки в розмірі 32573,2 тис. гривень. Механізм використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації бюджетної програми 
визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції 
та/або у забезпеченні п проведення і втратили функціональні можливості нижніх 

кінцівок, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. 
№ 407. У 2015 році придбано 48 одиниць житла для осіб, які брали безпосередню участь 
в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок, на загальну суму 29265,9 тис. гривень. 

Водночас Комітет було поінформовано, що за бюджетною програмою у 2015 році 

(за інформацією обласних та Київською міською державними адміністраціям 

забезпечено житлом всіх осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості 

нижніх кінцівок та перебували на квартирному обліку щодо поліпшення житлових 

умов. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за 

бюджетною програмою в 2016 році передбачені видатки в розмірі 63949,0 тис. грн. для 

забезпечення житлом осіб, що брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. У 2016 році для 

придбання житла 24 учасникам антитерористичної операції на рахунки Київської 

міської та обласних державних адміністрацій спрямовано кошти у сумі 17 955,5 тис. 

гривень. Відповідно до Порядку придбано 2 одиниці житла (Львівська та Житомирська 

область), а також укладено договір на придбання 1 одиниці житла (Івано-Франківська 

область). На даний час обласними державними адміністраціями здійснюються заходи 
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щодо придбання житла для учасників антитерористичної операції. Державна 

служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції здійснює 

ведення єдиного державного реєстру учасників бойових дій з числа осіб, які брали 

участь в антитерористичній операції, а також збирає та аналізує інформацію про 

потребу у забезпеченні житлом ветеранів війни. За інформацією, наданою Службою, 

станом на 01.05.2016 на квартирному обліку з метою поліпшення житлових умов 

перебуває 4 080 учасника бойових дій, які приймали участь в антитерористичній 

операції та 209 інвалідів війни, що отримали поранення при участі в антитерористичній 

операції, крім осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. 

О.Нестеров вказав, що для забезпечення житлом військовослужбовців (у тому 

числі учасників АТО), які перебувають на квартирній черзі в Міноборони, у 2015 

році з державного бюджету було виділено 870000,0 тис. грн. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2016 р. № 352-р 

«Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2101190 

«Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 

на 2016 рік» (далі - Розподіл) заплановано видатки в сумі 587315,6 тис. грн. 

Кошти планується використати таким чином: 369645,2 тис. грн. – на власне 

будівництво (реконструкція) житлових об’єктів; 163419,0 тис. грн. – на придбання житла 

на вторинному ринку та на умовах пайової участі; 54251,4 тис. грн. – на грошову 

компенсацію військовослужбовцям за належне їм для отримання житлове приміщення. 

У відповідності з Розподілом передбачено забезпечити житлом у 2016 році 

близько 1100 військовослужбовців та членів їх сімей. Водночас представник 

Міноборони зазначив, що бюджетною програмою КПКВ 2511120 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для 

сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують 

поліпшення житлових умов» Міністерству соціальної політики України, як 

головному розпоряднику коштів, у 2015 році було виділено кошти у сумі 300000,00 

тис. грн. (придбано 48 квартир для сімей загиблих військовослужбовців, які 

перебували на квартирному обліку у Збройних Силах України), у 2016 році 

передбачено видатки у сумі 299970,00 тис. грн. 

Крім того, військовослужбовці, які отримали тяжкі поранення і втратили 

функціональні можливості нижніх кінцівок під час проведення антитерористичної 

операції і потребують поліпшення житлових умов, можуть забезпечуватись житлом 

за бюджетною програмою КПКВ 2505140 відповідно до Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її 

проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 407. За 

зазначеною бюджетною програмою Міністерству соціальної політики України, як 

головному розпоряднику коштів, у 2015 році було виділено кошти у сумі 63949,0 

тис. грн., а у 2016 році передбачено видатки у сумі 63949,00 тис. грн. 

О.Нестеров наголосив, що питання забезпечення житлом військовослужбовців 

перебуває у Міністерстві оборони України на постійному контролі. 
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Інформацію взято до відома. 

 

13. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної політики, 

місцевих бюджетів та комунальної власності А.Реки про Рекомендації круглого 

столу з питань реалізації Закону України «Про співробітництво територіальних 

громад», що відбувся у м. Полтава 10 червня 2016 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Схвалити Рекомендації круглого столу з питань реалізації Закону України 

«Про співробітництво територіальних громад». 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

круглого столу з питань реалізації Закону України 

«Про співробітництво територіальних громад» 

(м. Полтава, 10 червня 2016 року) 
 

І. Верховній Раді України: 

1) продовжити у співпраці з іншими органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування та їх асоціаціями, іншими зацікавленими організаціями 

моніторинг реалізації Закону України «Про співробітництво територіальних громад»; 

2) сприяти діяльності підкомітету з питань регіональної політики, місцевих 

бюджетів та комунальної власності  Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування у 

здійсненні популяризації механізмів співробітництва територіальних громад та 

сприяння реалізації Закону України «Про співробітництво територіальних громад». 

ІІ. Кабінету Міністрів України: 

1) вжити усіх передбачених чинним законодавством заходів щодо 

інтенсифікації розвитку співробітництва територіальних громад, заохочення 

органів місцевого самоврядування до розвитку такого співробітництва (зокрема, 

впровадження у національну практику усіх п’яти передбачених чинним 

законодавством форм співробітництва територіальних громад, а також 

забезпечення реалізації проектів співробітництва в усіх регіонах України); 

2) забезпечити належне фінансове та ресурсне забезпечення розвитку співробітництва 

територіальних громад, зокрема, через діяльність Державного Фонду регіонального розвитку, 

інших інноваційних інструментів регіонального та місцевого розвитку; 

3) регулярно інформувати Комітет Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, а 

також широке коло представників органів місцевого самоврядування про стан 

реалізації Закону України «Про співробітництво територіальних громад» та шляхи 

вирішення проблем, які виникають в ході його реалізації; 

4) забезпечити підготовку кадрів належної кваліфікації з питань розвитку 

співробітництва територіальних громад, а також підготувати національну 

тренінгову стратегію з цих питань; 
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5) посилити інформаційне забезпечення процесів розвитку 

співробітництва територіальних громад, зокрема, шляхом утворення (національного) 

інформаційно-аналітичного ресурсу. 

ІІІ. Органам місцевого самоврядування та їх асоціаціям: 

1) сприяти у поширенні міжнародного та вітчизняного досвіду, кращих 

практик розвитку співробітництва територіальних громад; 

2) забезпечити необхідну підтримку діяльності відповідних ресурсних центрів 

(«центрів компетенцій») з питань співробітництва територіальних громад; 

3) розвивати взаємодію з міжнародними фінансовими та донорськими 

організаціями, насамперед з метою залучення додаткових ресурсів для розвитку 

співробітництва територіальних громад; 

4) посилити інформаційну та просвітницьку роботу серед депутатів місцевих 

рад, посадових осіб місцевого самоврядування, широких верств населення щодо 

пропагування різних аспектів співробітництва територіальних громад; 

5) забезпечити консультації  з громадськістю, належний рівень взаємодії та 

співпраці між владою та громадянами в процесі  підготовки та реалізації проектів 

співробітництва територіальних громад. 

ІV. Навчальним закладам національної системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування: 

1) забезпечити практичну реалізацію підготовлених навчальних програм 

(академічних, програм підвищення кваліфікації тощо) з питань співробітництва 

територіальних громад, а також забезпечити належний моніторинг їх впровадження; 

2) взяти участь у формуванні пулу експертів (національних та місцевих) з 

питань співробітництва територіальних громад. 

V. Міжнародним (фінансовим та донорським) організаціям. 

1) надати допомогу (фінансову, експертну, методичну тощо) з питань 

реалізації проектів співробітництва територіальних громад, а також організації 

навчальних, просвітницьких, інформаційних та інших заходів щодо розвитку 

співробітництва територіальних громад. 

2. Направити Рекомендації Голові Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування, 

Національній академії державного управління при Президентові України, а також 

зацікавленим міжнародним (фінансовим та донорським) організаціям.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

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

голосуванні – 3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

14. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної політики, 

місцевих бюджетів та комунальної власності А.Реки про позаштатного 
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консультанта Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування. 

Доповідач поінформував членів Комітету про Положення про позаштатного 

консультанта у Верховній Раді України та в її органах, затверджене 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 07.07.2003 року № 701 та 

ознайомив їх із біографічною довідкою кандидата. 

Голова підкомітету запропонував обговорити кандидатуру Толкованова В’ячеслава 

Вікторовича – професора кафедри державного управління та менеджменту 

Тернопільського національного економічного університету на позаштатного консультанта 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування, як такого, що активно долучається до роботи Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

А.Река запропонував підтримати дану кандидатуру. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати пропозицію щодо кандидатури Толкованова В’ячеслава 

Вікторовича – професора кафедри державного управління та менеджменту 

Тернопільського національного економічного університету на позаштатного 

консультанта Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування і скерувати відповідне подання від Комітету до в.о. Керівника 

Апарату Верховної Ради України. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

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

голосуванні – 3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

15.  

Різне. 

Народний депутат України О.Червакова звернулася до народних депутатів – 

членів Комітету з проханням взяти до уваги інформацію, яка стала відома із ЗМІ, 

що ухвалою Верховного Суду України від 4 липня цього року Постанову Верховної 

Ради України, якою було достроково припинено повноваження та призначено 

позачергові вибори депутатів Коцюбинської селищної ради Київської області на 17 

липня 2016 року, було визнано незаконною та скасовано. Зважаючи на це, 

О.Червакова просила надати роз’яснення щодо наслідків такої ухвали суду для 

виборів у селищі Коцюбинському. 

У відповідь Голова Комітету С.Власенко зауважив, що станом на день 

проведення засідання – 6 липня 2016 року – згадана ухвала Верховного Суду 

України до Комітету офіційно не надходила, таким чином немає жодних 

можливостей обговорення та надання роз’яснення щодо її змісту та наслідків.  

Отже, як зауважив С.Власенко Комітет повернеться до розгляду цього питання 

лише після отримання офіційного документу. 

Інформацію взято до відома. 
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     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________          О.ГОНЧАРЕНКО 
 

 

 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

6 липня 2016 року 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів та інші питання, що 

перебувають на контролі підкомітету з питань органів самоорганізації населення, 

місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії. 

2. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну службу», 

підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради 

України (реєстр. № 4526, № 4526-1). 

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 4526, КМУ, В.Гройсман). 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про державну службу» (щодо узгодження 

нормативних актів України) (реєстр. № 4526-1, н.д. Ю.Левченко). 

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу», підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту 

Верховної Ради України (реєстр. № 4370, № 4370-1). 

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» 

щодо технічного уточнення деяких положень (реєстр. № 4370, н.д. А.Шкрум, 

О.Дехтярчук, Л.Зубач, Ю.Бублик, С.Кудлаєнко, І.Подоляк, О.Ревега, В.Гуляєв). 

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби 

(реєстр.  № 4370-1, н.д. А.Герасимов, А.Река). 

8. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

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

М.Федорук, В.Пташник, О.Юринець, А.Шкрум, Д.Добродомов, О.Бойко, 

В.Сташук, С.Мельник, В.Денисенко, П.Кишкар, І.Луценко, Г.Гопко, М.Іонова, 

Ю.Дерев’янко, О.Черненко, А.Река, С.Кудлаєнко, О.Єднак, В.Чумак, 

О.Ледовських, О.Дехтярчук, В.Кривенко). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58866
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58866
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58866
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9. Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної 

Ради України від 19.05.2016 «Про перейменування окремих населених пунктів та 

районів» (реєстр. № 4801, н.д. К.Жеваго, К.Іщейкін, О.Довгий, В.Бондар, О.Вілкул, 

А.Іванчук). 

10. Про перейменування окремих населених пунктів та районів, назви яких містять 

символіку комуністичного тоталітарного режиму за пропозиціями органів місцевого 

самоврядування та рекомендаціями Українського інституту національної пам’яті. 

11.  Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо прийняття нормативно-

правових актів та здійснення інших заходів, спрямованих на введення в дію Закону 

України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу». 

12.  Про інформацію Міністерства соціальної політики України та 

Міністерства оборони України на звернення Комітету щодо забезпечення житлом 

учасників антитерористичної операції. 

 
13.  Про затвердження Рекомендацій круглого столу з питань реалізації закону 

України «Про співробітництво територіальних громад» (м. Полтава, 10 червня 2016 року). 

14. Про позаштатного консультанта Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. 

15. Різне. 


