
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 

17 лютого 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги.  

На засіданні комітету у нас, по моїй інформації, присутні 9 членів 

комітету, що, відповідно до Закону "Про комітети", надає мені можливість 

відкрити засідання нашого комітету. 

Вам роздано проект порядку денного. Якщо немає заперечень, прошу 

підтримати його за основу. Хто за таке рішення, прошу голосувати. 

Дякую. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято 

одноголосно. 

Чи є зміни і доповнення? 

Да, будь ласка, Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги, пропоную виключити пункт 5 з 

порядку денного, бо нашого колеги і голови підкомітету пана Бублика немає і 

він просить перенести це питання на наступне засідання комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є заперечення, колеги? 

Якщо немає, то тоді хто за те, щоб затвердити проект порядку денного, 

за виключенням …. 

Да, будь ласка, Микола Трохимович, вибачте. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Нам потрібно ще розглянути питання, продовжити 

розгляд питання про перейменування. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну ми про це в принципі визначились на минулому 

засіданні, я не думаю… Окей. 

Тоді з урахуванням пропозиції Миколи Трохимовича Федорука і з 

пропозицією Олексія Олексійовича Гончаренка щодо виключення пункту 5-

го,хто за те, щоб затвердити такий порядок денний, прошу проголосувати. 

Дякую, колеги. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. 

 Рішення прийнято одноголосно. 

І ми переходимо тоді до першого питання, пов'язаного із 

перейменуваннями. 

Будь ласка, Микола Трохимович, давайте продовжимо те питання, яке 

ми … 

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановні колеги, питання про перейменування, нам 

також потрібно порадитись, Сергій Володимирович, щоб ми прийняли 

рішення.  

У нас є 460 населених пунктів, які не подали пропозиції в органи 

місцевого самоврядування або їх керівники, не подали пропозиції щодо їх 

перейменування у визначений термін. І тут роздані всім членам комітету 

пропозиції, рекомендації Українського інституту національної пам'яті щодо 

перейменування окремих населених пунктів та районів, які були не подані. 

Давайте, оскільки це 460 назв ми можемо декілька годин  це зачитувати і, 

можливо, є пропозиція, протягом сьогоднішнього засідання просто, щоб  

члени комітету  подивилися і ми проголосували  за це обговорення, якщо є в 

когось якісь зауваження. Це чисті пропозиції Української спілки національної 

пам'яті, де повернуті історичні назви, де населені пункти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, в мене єдина пропозиція, обговорити  

міста…  
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ФЕДОРУК М.Т. Да, добре. Правильно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … які у нас є, бо  село, селище, то все-таки при всій 

повазі до  села, селища, але міста – трошки інша ситуація. 

 

ФЕДОРУК М.Т. І тут продовження, якщо можна… в продовження. 

Значить, є три звернення місцевих органів… органів місцевого 

самоврядування щодо…, які  настоюють і  наполягають на тому, щоб 

поверну…, щоб перейменувати їх на ті… дати їм ті назви,  які вони… на яких 

вони наполягають. Є  розбіжності з Інститутом національної пам'яті. Так само 

по одному району, є присутні колеги по району Мангульський  і Мангушський, 

і також визначитись, повернутись до цього питання. Тому що  колеги наші 

настоюють, наполягають саме  на розгляді цього питання. Із урахуванням 

цього  є пропозиція підтримати. Я підтримую вашу пропозицію щодо міст, 

розглянути  міста, а, можливо,  райони, а села й населені пункти поступити 

так, як ви сказали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Миколо Трохимовичу за підтримку. 

Тоді колеги, у  всіх же є перелік. 

 

_______________. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді  у нас є по містах, значить, по тому переліку 28 

позиція, місто Дніпродзержинськ Дніпропетровська область  пропонується 

місто Кам'янське.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Історична назва. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень, колеги. 
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ФЕДОРУК М.Т. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Тоді позиція 103 місто Артемове пропонують  місто Залізне. Питання? 

Заперечення? Представники… 

 

_______________. Історична назва, так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. Тоді йдемо далі.   

110 позиція. Місто Красноармійськ – Гришине. Питання, зауваження, 

представники? Немає.  Йдемо далі.  

176 позиція. Місто Ульяновка –  в місто Благовіщенське. Питання, 

зауваження, представники? Немає.   

Позиція  273. Місто Котовськ  перейменувати в місто Подільське.  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А вона чим оформлена?  Чим оформлена?  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, а громадськість, яка? Ну я теж громадськість 

можу один написати. (Шум у залі) 

  

_______________. Включіть мікрофон.  
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В’ЯТРОВИЧ В.М. Проведено організовані міською, Котовською 

міською радою громадські  слухання.  Серед них   пропозиція "Подільське", 

здається, набрало  першу чи другу позицію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так першу чи другу, почекайте… 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Вони подали  на розгляд  Українського  інституту 

національної пам'яті  8 пропозицій. Ми обрали "Подільська" як одну з тих, що 

набрала   найбільшу кількість голосів.  (Шум у залі) Бірзюла займає 

передостаннє місце.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У мене пропозиція до секретаріату, будь ласка,  бо я 

його поставив собі на заметку, будь ласка, підготуйте нам всі матеріали, щоб 

ми  трошки більш глибше це питання…  

А тоді пропозиція, Інститут національної пам'яті, а можете надати нам  

коротку довідку про те, по-перше, які назви були запропоновані громадськості 

і скільки голосів підтримки отримала кожна назву, ну щоб ми розуміли, що ми 

голосуємо.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Наразі у  нас немає з собою того листа, але  лист  на 

адресу Українського інституту національної пам'яті, він є, власне, в інституті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну оскільки інститут знаходиться  на іншій частині 

півкулі, то я думаю, що це напевно практично неможливо. Але ми попросимо 

вас спорядити ракету і якось…  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Приймається. Зараз, зараз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  Ну я зрозумів, це  важливо. 
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331-а. Місто Кузнецовськ –  в місто Вараш.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Історична назва.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання? Представники? Інша думки? Немає.  

411 позиція. Місто Цюрупинськ. Пробачте.  

353-тя. Так, дякую, Олена Петрівна. Місто Дружба – Хутір 

Михайлівський.   

 

ФЕДОРУК М.Т. … а чого Дружба. Чого ми перейменовуємо Дружбу?  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Перейменовано так в 1962 році в річницю 

святкування так званого возз'єднання українського і російського народів, 

зважаючи, що це місто на кордоні з Російською Федерацією. Історична назва 

Хутір Михайлівський, власне, станція "Хутір Михайлівський" так і є. 

Тому пропозиція перейменувати відповідно до історичної назви.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Я вибачаюсь, ми закон виконуємо чи ми просто вже 

почали перейменовувати все, що хочеться?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми його винесемо поки що окремо і 

обговоримо окремо, тому що в мене теж є питання. я розумію, що в нас зараз 

історичне різне ставлення до подій Переяславської ради. Але, ну, це ж 

декомунізація, а не депереяславізація. Ну, мені так здається, я не знаю.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, вони звідти пішли взагалі.  

411-та. Місто Цюрупинськ… Ну, так як Бердичів…  
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ФЕДОРУК М.Т. Да, да, да, Цюрупа… 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Це історична назва.  І Олешки – історична назва.   

 

ФЕДОРУК М.Т. Олешки - красива назва. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Олешки, представники є?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Заяви? Скарги? Пропозиції? Немає, йдемо далі.  

І 460 позиція. Місто Щорс в місто Сновськ.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Історична назва.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Заяви? Побажання? Представники? Немає. Тобто ми 

забрали поки що із цього списку 2 позиції. Ми забрали Дружбу, оскільки є 

сумніви щодо необхідності перейменування у зв'язку з декомунізацією і 

Котовськ до моменту, поки нам Інститут національної пам'яті надасть трошки 

більш розширену справку. 

Так, і по районах. Дніпропетровський – в Дніпровський, Володарський 

– в Нікольський (це Донецька область), Красноармійський – в Гришинський (у 

зв'язку з перейменуванням), Краснолиманський – в Лиманський.  

Житомирська область: Колишній Володарськ-Волинський – в 

Хорошівський, Червоноармійський – в Пулинський. 

Запорізька: Куйбишевський – в Більмацький. 

Кіровоградська область: Кіровоградський – поки що в Інгульський, але 

я його винесу, з вашого дозволу, бо у нас є питання, і це в окрему постанову я 
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пропоную забрати, щоб у нас не було питань. Ульянівський – в 

Благовіщенський. 

Миколаївська область: Жовтневий – в Вітовський. 

Одеська область: Комінтернівський – Кодинцівський. Котовський район 

– в Подільський. Але теж ми його виносимо, бо у нас є питання. 

Красноокнянський – в Окнянський. Фрунзівський – в Захарівський. 

Цюрюпінський… 

 

ФЕДОРУК М.Т. Олешківський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, в Дніпровський пропонують. 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Ми наполягаємо, може бути Олешківський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А? 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Може бути Олешківський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олешківський… Ну… 

 

ФЕДОРУК М.Т. Олешківський, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да? Олешківський. 

І Щорсівський – в Сновський. Тобто ми прибираємо Інгульський район 

і прибираємо поки що Подільський, поки не вирішимо питання з Котовськом. 

 

ФЕДОРУК М.Т.  Да. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз це окремо, це поки що те, що ми ще не 

розглядали. А ми зараз повернемося… (Шум у залі) 

 Да, будь ласка, по селах якісь питання. Пан Дехтярчук. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Питання по селу. хочу звернути увагу, Рівненська 

область Млинівський район село Жовтневе. Так, номер, номер… Село 

Радянське – 333. Стало П'яне. Ну, я знаю, що мешканці не хотіли, щоб їх 

називали, ну, мешканці села П'яне хто? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто є пропозиція в Тверезе, да? 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Дайте можливість проконсультуватися з громадою 

десь час. Бо це, ну, маразм, погодьтеся. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Логічно. Хорошо. Тобто ми забираємо Радянське, 333 

позиція, Радянський, П'яне забираємо. Ну, бо дійсно, там було Радянське, 

стало П'яне. Щось, якась, якісь, символіка є. 

Колеги, чи є ще запитання по селах. Щоб ми зараз, дійсно, не витрачали 

три години часу лише на зачитування. Тобто всі члени, да, будь ласка. 

 

ЛЕДОВСКИХ О.В.  … по 28-й позиції колеги з інституту. Ігорівське, 

Червоне, село Червоне чи Їгорівське? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Їгорівське. 

 

ЛЕДОВСКИХ О.В.Їгорій? 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Назва Їгорівське… Саме так… (Не чути)  
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ЛЕДОВСКИХ О.В.  То це не від Ігора? 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Ні… …..це історична назва. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це від Їгоря. 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, колеги, чи є ще питання по цьому переліку? 

Значить, давайте, ми тоді зробимо у такий спосіб. У нас зараз поки що колеги 

наші вийшли, у нас немає кворуму, ми не можемо проводити голосування. Але 

я пропоную тоді в режимі засідання членів комітету обговорити попередньо 

питання Мангушський, Мангузький. Тим більше, якщо є представники тут. Да, 

будь ласка, хто є із представників? Будь ласка. Єдине, що треба 

представлятися. 

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Доброго дня! Народний депутат Лубінець Дмитро 

Валерійович. Це мій мажоритарний округ № 60 Донецька область. В чому 

справа. Попередньо… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А він у вас Мангушський чи Мангузький? 

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ні. Він у нас Мангушський. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "Ш"? 

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Да. Чому. По-перше, у нас є довідка Інституту 

філології, де чітко зазначено, що у прикметниковій формі Мангушська від 

географічної назви Мангуш не відбувається чергування та спрощення 
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приголосних через те, що слово Мангуш складається з двох тюркських 

коренів, які збігаються на письмі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. "Ман" і "гуш", тобто якби був Гушман,  то було б  

інше… 

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Так, за аналогією до слова Ла-Маншський. При чому 

при державній реєстрації селищної ради Мангуш, була зазначена саме  

Мангушська селищна рада. Свідоцтво у нас є. При чому є… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, давайте,  щоб ми просто може не витрачали 

часу. Насправді, у нас була єдина дискусія з цього  приводу, це щодо  того, чи  

відповідає  це реально  правопису української мови. 

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Відповідає, є в українській мові. Я спілкувався  

особисто з представниками української мови, і є знову ж таки, окрім 

інституту… Окрім довідки, є правило української мови, де, так, дійсно, 

відбувається  заміна "ш" на "с", коли утворюється прикметникова форма. Але 

є виключення Іртиш –  Іртишський,  це від слів іншомовного походження.  

Слово "Мангуш" походить від грецької назви, перекладається на нашу 

українську як біла птиця. І у даному випадку застосовується саме це правило, 

і Мангуш є  виключенням.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  зрозумів. Дякую. 

Пан Володимир В'ятрович зараз буде опонувати, я так зрозумів, ні?  

 

В'ЯТРОВИЧ В.М.  Ні, я не буду опонувати. Просто   у  нас інша, оцінка 

іншого філолога, це напевно  як в лікарів, як у юристів,  у кожного свій діагноз.  
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Ми не наполягаємо на цьому, щоб не перетворювати це на якісь філологічні 

дебати. Якщо є таке бажання, готові підтримати абсолютно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я з вами погоджуюсь, у кожного юриста свій діагноз, 

це ви правильно сказали, це  мудро. (Шум у залі) 

Мангушський. (Шум у залі)  Ні, немає жодних заперечень. Насправді,  

ще раз кажу, у нас було єдине питання, чи це відповідає правопису української 

мови. І я не бачу тут жодних проблем. Я думаю, що ми, як тільки  хтось із 

наших  колег зайде, то ми  приймемо рішення і проголосуємо з цього  приводу.  

Колеги, дивіться…   

 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дуже дякую колег. Дуже дякую комітет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Там немає… Це не наше питання. Так. 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Давайте інформацію дамо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка. 

 

 В’ЯТРОВИЧ В.М. Отже, по Котовську. Отримали листа від Котовської 

міської ради,  виконавчого комітету Котовської міської ради про опитування. 

Результати опитування такі: взяли участь  19 тисяч  599 респондентів на  

першому місці пропозиція місто Подільськ – 10 тисяч  300 респондентів, а на 

другому Бірзула – 2 тисячі 917, на третьому Тіверськ, і так далі і так далі. Отже, 

Подільськ так і залишається на першому місці.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто Подільськ – це перше  10 тисяч 300 із 19. А 

скільки там  всього мешканців?  
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В’ЯТРОВИЧ В.М. Хороше питання. Тут не зазначено. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я знаю, що я завжди задаю хороші питання.  

 

_______________.  Котовський …. 19 тысяч нет точно.  

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. А якже взяли 19 тисяч… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доехавшие… 

 

_______________.  Ну, з району опросили. 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. От така от інформація. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Копію листа надамо в секретаріат комітету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, нам треба, звичайно, для того, щоб ми це 

використали, звичайно. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Підтримати Подільськ.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ну, тоді Подільськ і Подільський район тоді  

розглядаємо одразу  це питання, ми його знімаємо.  

 

ЛЕДОВСКИХ О.В. 40 тисяч 700.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. 40 700, так? Ну і 20 тисяч приймали  участь і 10, по 

суті, там 25 процентів. Тобто з Подільськом  ми вирішили і з Подільським 

районом ми  теж вирішили. Тоді ми  із районів вилучаємо Інгульський район і 

ми  його включаємо, вірніше, ми його не  вилучаємо, ми його включаємо в 

Постанову  разом з містом Кіровоградом і Інгулом. 

Ні-ні, звичайно,  ми ж його виносимо і  назву району і  назву міст там ми 

виносимо в окрему постанову, як Верховна Рада визначаться, так  визначиться. 

Це ж уже не  питання комітету. 

У мене величезне  прохання до секретаріату, будь ласка, з'ясуйте, коли  

буде Курило. І переходимо тоді, у нас ще є три питання, які…  

Так, Микола Трохимович, будь ласка. 

 

ФЕДОРУК М.Т.  Так, значить, є  місто Орджонікідзе. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, я якраз… 

 

ФЕДОРУК М.Т.  Ви про це хотіли… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Є якраз представники, депутат. Комітет підтримав 

назву міста Покров, яка є по зверненню влади міста. Інститут національної 

пам'яті наполягає  на те, щоб було  місто Великий Луг.  

Наполягає чи не дуже? 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Не наполягаємо. Якщо є наполягання збоку 

громадськості на Покров… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А хто є із  представників міста Орджонікідзе? 
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ШИПКО А.Ф. Вельмишановний Сергій Володимирович! 

Вельмишановні колеги мої! Я – Андрій Шипко, народний депутат, 35 

виборчий округ, якраз місто Нікополь, Нікопольський район, місто 

Орджонікідзе. І тобто питання перейменування міста – це питання, яке, воно 

турбує все місто. Місто невеличке. Але воно таке, дуже скупчене. Вони, люди, 

знаєте, як одна, як одна родина живе. І тобто день народження міста – на 

Покрову Пресвятої Богородиці 14.10-го. Герб міста – це ікона Пресвятої 

Богородиці "Покрова". Назву Покров підтримали і міська влада, і політичні 

сили, і громадські організації. На це є лист. 

Ну, я хотів би все равно проінформувати шановний комітет і ваш, Сергій 

Володимирович, що у мене є звернення, що вісім з половиною тисяч людей з 

адресами, з телефонами, які вообще не хотіли б перейменування міста 

Орджонікідзе. Якщо можна відтермінувати, це одне питання. Якщо не можна 

відтермінувати, тоді я наполягаю, щоб місто мало назву Покров. Бо це якраз 

на козачих, на землях Війська Запорозького Низового знаходиться місто, воно 

було основано в п'ятдесят шостому році. Ніяк його названо до цього не було. І 

гербом міста являється ікона Пресвятої Богородиці "Покрова", день 

народження чотирнадцятого десятого, міста. І на цьому наполягає громада 

міста. І, якщо можна, підтримати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Покров. 

Дякую. Єдине, що я знаю, що тут є представники народного депутата 

Левченка. Да, будь ласка. 

  

_______________. (Не чути)  

 

ФЕДОРУК М.Т.  А що  по Великому Лузі у нас?   
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ШИПКО А.Ф. Шановні колеги, я вже другий созив депутат- 

мажоритарщик цього міста. Я з людьми спілкуюся не просто, от я вам прийшов 

сюди казати, в мене в руках підписи людей, які не хотіли перейменування… 

І  я хочу сказати, що місто ніколи там Великого Луга не було. Я знімав  

фільм про Івана  Сірка і  вивчав це питання, документальний   фільм, який був 

презентований на міжнародній кіно асамблеї. І Великий Луг, це    відноситься  

більше до Запоріжжя туди, а на цих  землях ніколи  цієї назви цього не було. 

Місця, де народжена на Покрови Пресвятої Богородиці, Покрова Пресвятої 

Богородиці – Покров всіх козаків, це козацьке місто і  герб міста такий. Так, 

що ви хочете іншу назву придумати?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дивіться у нас в комітеті є лист 

Орджонікідзевської міської ради  за підписом секретаря Орджконікідзевської 

міської ради пана Пастуха лист на моє ім'я, лист від  11.02.2016 року на 

виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в України та  заборона 

пропаганди їхньої символіки розпорядження міського голови були  

організовані відповідні заходи щодо громадського обговорення. За 

підсумками цих заходів пропонуємо рекомендувати до  розгляду Верховної 

Ради України пропозицію щодо перейменування міста Орджонікідзе 

Дніпропетровської області у місто Покров. Інших документів з органів 

місцевого самоврядування у нас немає.  

Будь ласка, Андрій Олександрович. 

 

РЕКА А.О. Сергій Володимирович, тут присутній колега і він 

переконливо про це  говорить і я знаю, коли  обирали герб селища, міста 

наскільки  це була така робота  клопітлива люди всі вникали і носять скільки 

років герб Святої Покрови, то я вважаю, що треба підтримати і місто має бути 

Покров. 



17 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми  рішення по Покрову прийняли ще вчора. 

Єдиною підставою новою, яка у нас з'явилася це ксерокопія листа 

Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України адресовано Орджонікідзевському міському  голові лист датований  

26.08.2015 року. Отже, перейменування Орджонікідзе на Великий Луг не лише 

виконує відповідний Закон України, але і відновлює історичну справедливість, 

надає додаткового стимулу. Ну, і так далі, і так далі, і так далі.  

Тобто у мене питання одне. Чи є підстави для перегляду нашого 

попереднього рішення? Немає.  

Інші думки у членів комітету є? Ну, тоді, якщо немає, то нема сенсу 

ставити на голосування. У нас є попереднє рішення перейменувати місто 

Орджонікідзе в місто Покров і ми це рішення не переглядаємо.  

 

ШИПКО А.Ф. Я дякую, шановний Сергій Володимирович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та нема за що. Ми це рішення вчора прийняли без 

вашої участі. Тому нам нема за що дякувати. 

 

ШИПКО А.Ф. Але я вам дуже вдячний за таку співпрацю. Да, дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, у нас є ще дві позиції. У нас є село Леніно 

Красненської сільської ради Криворізького району. І є село Петрівське. Будь 

ласка, Микола Трохимович, що там? Розкажіть нам. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Значить, ми прийняли рішення про те, що пропозиція 

органу місцевого самоврядування село Леніно назвати село Садове. А ми 

прийняли, по рекомендації Українського інституту національної пам'яті, 

прийняли рішення назвати село Полтавці. Це історична назва. Але було 
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звернення на те, щоб все-таки, оскільки це протирічить, яким чином тут 

поступити. Чи залишаємо рекомендацію Інституту національної пам'яті, чи 

наполягають на тому, що назвати його село Садове. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А що у нас по Садовому? У нас є нове звернення? 

 

ФЕДОРУК М.Т. Є нове звернення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка. Червону кнопочку нажміть і 

представтесь.  

 

_______________. Я помічник народного депутата Шпенова. До нас 

звернулась громада Красненської сільської ради, і голова, і депутати, вони 

категорично не сприймають назву Полтавці. І просять підтримати, ну, не 

сприймають. Дніпропетровська область. Вони просять підтримати назву на 

село Садове, відповідно було  надано в комітет рішення про перейменування 

від Красненської сільської ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, колеги, дивіть… 

 

_______________. Воно не суперечить вже Закону про декомунізацію, 

попередні пропозиції суперечили, і інститут не погоджувався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас є копія рішення Красінської сільської ради 

Криворізького району Дніпропетровської області сьомого скликання від 

11.02.2016 року за підписом  красінського сільського  голови Чудновця. 

"Керуючим Законом України "Про засудження  комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки", Законом України "Про місцеве 
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самоврядування", сільська рада вирішила перейменувати село Леніна на село 

Садове". 

Ну не зовсім коректно воно складене, бо  це вжене їх рішення, а   рішення  

Верховної Ради, і вони повинні були б звернутися із проханням, але формально 

така воля органу місцевого самоврядування  у нас є. Я не знаю, я не   бачу тут 

проблем. Ну хочуть   Садове, нехай буде Садове. Немає заперечень, колеги? 

Тобто ми тоді… Але ми це мусимо переголосувати, тому що  у нас було окреме 

рішення. Хто за те… 

А, будь ласка, пане В'ятрович. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Ми наполягала на те, щоб не використовували  назву 

Ларине, яка  була попередньо запропонована, як комуністичну. Щодо 

Садового, якщо  не хочуть  історичну, хай мають Садове. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, ну ми  Лариному, до речі,  до них зверталися з 

листом, вони відгукнулися на позицію комітету  і запропонували  Садове. 

Тому  я думаю, що нам треба їх підтримати, і тут  немає жодних  проблем.  

Хто за те, щоб скасувати попереднє рішення комітету щодо рекомендації 

перейменувати село  Леніна Красінської сільської ради Криворізького району 

Дніпропетровської області в село Ларине і рекомендувати   Верховній Раді 

перейменувати його в село Садове? Хто за таке рішення, прошу голосувати. 

Дякую, колеги.  Хто – "проти"?  Один. Хто утримався? Немає.   Рішення 

прийнято. 

І у нас ще село Петрівське Толокунської сільської ради Вишгородського 

району  Київської області. Село Петрівське.   

Будь ласка,  Микола Трохимович. 

 

ФЕДОРУК М.Т.  Ми прийняли рішення про те, щоб перейменувати це 

село Петрівське в село Орлик, це історична назва. Але звернулися знову ж таки 
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від цього села, від сільської ради, щоб перейменувати його за пропозицією  

органу місцевого самоврядування в село Дмитрівка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, немає заперечень, щоб скасувати наше 

рішення… 

 

ФЕДОРУК М.Т. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є лист Толкунської сільської ради… 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Петрівське… 

 

ФЕДОРУК М.Т. Петровське.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Від 28 січня  2016 року на  адресу голови  Комітету 

Верховної Ради  з питань державного будівництва, регіональної політики та  

місцевого  самоврядування за підписом Толкунського сільського голови, де 

вони просять нас внести в наш проект постанови рішення про перейменування  

села  Петрівське  в село Дмитрівка.  Немає заперечень, колеги? 

Тоді хто за те, щоб скасувати  попереднє рішення комітету щодо 

перейменування  села Петрівське Толкунської сільської ради в село Орлик і 

рекомендувати Верховній Раді перейменувати  село  Петрівське Толкунської 

сільської ради в село Дмитрівка. 

Прошу голосувати, колеги.  Хто – "за"? Дякую. Хто – проти?  Немає. Хто 

- утримався? Немає. Рішення прийнято. Одноголосно. 

І тоді повертаємося до  великого нашого переліку ми із нього 

виключаємо лише те, що  я зазначу… Анжела Володимирівна, дайте мені 

перелік цей.  Ми виключаємо П'яне – одну позицію, так і ми виключаємо… 

зараз… це  333 Радянське, П'яне ми його виключаємо. 
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Ми виключаємо  353  - Дружба, Хутір Михайлівський. Із районів ми 

виключаємо Інгульський… і тоді, якщо  немає запитань до  того переліку, який 

є, хто за те, щоб затвердити переліком ті  перейменування, які запропоновані, 

і, які    вам  всім  роздані.  Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую. 

Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає.  

 І нам ще треба переголосувати Мангушський район. Да, оскільки ми 

отримали пояснення, оскільки це була… позиція комітету була сформована, 

лише виходячи з правопису української мови. Але ми отримали роз'яснення, 

що "Мангушський" теж не заперечує український правопис, хто за те, щоб 

скасувати рішення комітету і перейменувати район в  Мангушський?  

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Рішення прийнято.   

Хто за те, щоб уповноважити Миколу Трохимовича Федорука 

доповідати по цих питаннях? 

Прошу проголосувати, колеги. Дякую. Хто проти? Дякую, один проти. 

Хто утримався? Рішення прийнято.  

Ми переходимо до питання, яке зазначено під номером 1 у порядку 

денному, про проект призначення позачергових місцевих виборів. Доповідає 

голова підкомітету Олена Петрівна Бойко. Будь ласка, Олена Петрівна.  

Можу зазначити, що у нас по цьому питанню запрошені і присутні член 

Центральної виборчої комісії Олександр Миколайович Шелестов. Якщо щось, 

ми його теж попитаємо.  

 

БОЙКО О.П. Шановні колеги, до комітету за цей період надійшло 17… 

(Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да! (Шум у залі)  
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БОЙКО О.П. До розгляду пропонується 17 пропозицій щодо 

призначення позачергових виборів, які надійшли до нас у відповідності до 

статті 79  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". До нас 

надійшли клопотання щодо виборів одного міського голови, це місто 

Волноваха Донецької області, одного селищного голови, Сартанська селищна 

рада Маріупольської міської ради Донецької області і 15 сільських голів.  

Підставами дострокового припинення повноважень голів загалом було 

14 випадків – це  складання повноважень за власним бажанням, три випадки у 

відповідності до  пункту  6 статті 79 – у зв'язку зі смертю.  

У зв'язку із цим відповідно до частини першої статті 79 ми маємо з 

вами… і у відповідності до частини 3 статті 14 Закону України "Про місцеві 

вибори" маємо визначитись і з  призначенням позачергових виборів, які 

призначаються Верховною Радою України не пізніше, ніж у дев'яностоденний 

строк з дня дострокового припинення повноважень. Також ми маємо 

визначитися із датою проведення таких виборів.  

У відповідності до закону, найближча можлива дата може співпадати з 

святковими весняними днями, це 24 квітня – Вербна неділя, 1 травня – це 

Пасха, 8 травня – це поминальний тиждень. Таким чином найвірогідніша і 

реальніша дата призначення виборів – це 22 травня. Ми з вами маємо 15 травня 

– може бути, але натомість 15 травня у зв'язку із тим, що в нас тритижневий 

період несесійний, ми можемо просто не встигнути винести його на  пленарне 

засідання і таким чином не прийняти в строк визначений законом. Тому 

краще... краще все ж таки перестрахуватися і в найближчу дату поставити 22 

травня.  

Звичайно, ми можемо говорити про доцільність призначення цих 

виборів. Ви пам'ятаєте, ми з вами говорили вже про доцільність позачергових 

виборів напередодні чергових виборів. Тим не менше, у нас є звернення з 

постановою  Центральної виборчої  комісії номер 11 від 4 лютого 2016 року 

щодо того, що не вистачає коштів на проведення місцевих виборів і ЦВК 
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звертається до Верховної Ради України і до Кабміну щодо збільшення видатків 

державного бюджету на 2016 рік за бюджетною програмою 674.10.20 – 

субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на суму 30 

мільйонів гривень. І сьогодні, я думаю, ми позицію ЦВК почуємо з цього 

питання. Натомість доцільність чи недоцільність у питанні політичному, 

відповідно до закону, комітет має виконати в правовому полі свої 

зобов'язання. Тому на розгляд комітету пропонується прийняти рішення щодо 

призначення виборів, а у Верховній Раді в залі визначитися щодо доцільності. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Петрівна. 

Олександр Миколайович Шелестов. 

 

ШЕЛЕСТОВ О.М.  Дякую. 

Шановні народні депутати, можу там сказати за фінансування. Чому 

звернулися? Це було пов'язано із призначенням виборів у місті Києві до 

районних рад. На теперішній час існує два судових процеси. По одному з них 

нам  зупинено постанову Центральної виборчої комісії  про оголошення   

виборчого процесу до відповідних рад. З іншої там сторони партійна 

організація партії "Самопоміч" оскаржила нашу бездіяльність щодо 

непроведення цих….. У разі якщо  судове рішення буде на користь того, що  

все ж таки цих виборів не  буде, Центральна виборча комісія… ну, нам 

вистачить тих …… коштів, тобто все… зараз м'яч на судовому полі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Миколайовичу, я би розподілив два 

питання: питання конституційного права громадян України  обирати  органи 

місцевого самоврядування – це одне, а питання фінансування Центральної 

виборчої комісії для забезпечення  цих потреб – це  друге питання, які  деколи  

пов'язані, а деколи не пов'язані між собою.  І наш комітет  займається першим 
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питанням і точно не займається другим питанням. Єдине, що ми можемо  

зробити,  ми можемо від імені комітету  звернутися до бюджетного комітету, 

до Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України  з проханням 

підготувати необхідні зміни до державного бюджету і забезпечити 

фінансування проведення позачергових місцевих виборів. Більше, на жаль, 

наш комітет нічого зробити   не може. Я думаю, що ми таке рішення приймемо,  

тут немає жодних проблем, якщо така необхідність є.  Але я би просив вас 

висловитися щодо необхідності і можливості призначення позачергових 

місцевих виборів, не торкаючись питання фінансування. 

 

ШЕЛЕСТОВ О.М. Зауважень немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, у кого є питання? Єдине дискусійне питання, 

наскільки  я розумію, 15 чи 22 травня.  (Шум у залі) 

  

БОЙКО О.П. Колеги, я ще раз  скажу,  три тижні у нас випадає, у нас не 

пленарний тиждень.  І у зв'язку з цим  ми тільки в березні   з вами зможемо 

технічно поставити це на голосування. Тому, якщо ми ставимо… Да, да, немає   

60 днів. То нам  прийдеться  потім вносити з голосу головуючому там на 

пленарному засіданні нову дату встановлювати. Будь ласка, можемо 

поставити 15, а потім з  голосу робити... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

БОЙКО О.П. ... але не встигнемо фізично, ми прораховували.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Віталій Семенович Курило, потім – 

Микола Трохимович Федорук. 
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КУРИЛО В.С. Шановні колеги, присутні, я розумію, що ми діємо 

абсолютно в законодавчому полі, немає голови, пройшов певний час, 

оголошують, подають подання, ми повинні призначити вибори. Але в нас 

ситуація має певну свою специфіку. Якщо подивитися, хто просить вибори, то 

це в абсолютній більшості голови сільських рад. Враховуючи те, що протягом 

цього року абсолютно більшість рад повинні об'єднатися і провести нові 

вибори уже об'єднаних громад. То як це корелюється з цим процесом 

об'єднання? У нас тоді дійсно не вистачить ніяких грошей, якщо ми будемо по 

двічі, а то і тричі на рік проводити вибори до сільських чи селищних рад. 

Тому, можливо, би відкласти це питання і щоб воно подивилися 

відповідно, якщо десь цей процес затягується, то тоді, можливо, можна і 

оголосити вибори. А якщо цей процес десь іде достатньо швидко, то може  

сільська рада побути 2-3 місяці і без голови, там є секретар, який виконує 

обов'язки. І таким чином ми і пришвидшимо процеси об'єднання громад, і ми 

збережемо певні кошти. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Олена Петрівна. 

 

БОЙКО О.П. Віталій Семенович, повністю підтримую вас, абсолютно на 

сто відсотків. Але, на жаль, ми в таких правових рамках, ми вивчали це 

питання і можливість відтермінування. На жаль, комітет зобов'язаний винести 

цю постанову. І пам'ятаєте, як ми вже виносили цю постанову, знімали з себе, 

ну, звинувачення в бездіяльності. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не знімали з себе звинувачення. Ми виконували 

свої... 
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БОЙКО О.П. ...свої повноваження і виносили, а вже в залі воно 

ставилося чи не ставилося – це  вже друге питання. І якщо не буде ставитися, 

це буде прекрасно. 

Але я вам хочу сказати, що секретаріат проаналізував причини такої 

тенденції і, наприклад, перша заява про складання повноважень датована 2 

листопадом минулого року і аргументація – прохання звільнити з посади 

сільського голови, тому що не спрацювався з секретарем. Або, наприклад, 1 

грудня минулого року в зв'язку із вступом до Академії державного управління 

на денну форму, ну, тобто ми не можемо заборонити людям обирати і 

обиратися. Але відповідальність теж має бути якась, тому ми маємо з вами 

балансувати на межі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Петрівна. 

В'ячеслав  Андронович Негода, нічого не хочете  додати? Ні, ну, якщо ні 

– то ні. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Микола Трохимович, будь ласка. 

 

ФЕДОРУК М.Т.  Зараз. Можливо, я хочу порадитися просто із членами  

комітету. А, він почав? Ну, мені сказали. 

 

_______________. Шановні народні депутати, ну, сказати зараз, що це 

співпадає чи не співпадає з перспективними планами, це дуже важко. По-

друге, ну, в нас об'єднання добровільне, згідно нашої концепції, тому, 

звичайно, тут ми не можемо з одного боку стримувати. Хоч я, звичайно, 

притримуюсь думки такої, що, ну, якщо тих виборів, в нас особливо на  
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сільських територіях є дуже багато. Взагалі чи це є, мала би бути компетенція 

Верховної Ради, але  так Конституція каже, якщо... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви зазіхаєте на повноваження комітету? 

Хорошо. Хорошо. 

Да, будь ласка, Микола Трохимович. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Я, можливо, порадитися, враховуючи те, що по 

інформації ЦВК, що не вистачає грошей, можливо,  другим пунктом записати 

про те, що профінансувати ці  вибори. Чи це  не наше? Я просто раджусь, 

раджусь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, я пропоную це винести, ну, в окреме питання. 

Це не робити в постанові. Да, постанову зробити стандартну, в стандартній 

формулі, тобто рекомендувати Верховній Раді призначити позачергові вибори 

окремих міських... рішення ми приймаємо таке: рекомендувати Верховній Раді 

призначити позачергові вибори окремих міських, селищних, сільських голів, 

перелік додається на неділю 22 травня 2016 року, прийнявши відповідні 

постанови. Все. 

Там доручити виступити на пленарному засіданні Бойко Олені Петрівні. 

А окремо ми приймемо протокольне рішення, яке ми оформимо потім листом: 

звернутися до бюджетного комітету, до Верховної Ради і до Кабінету 

Міністрів  - забезпечити фінансування. Таке рішення приймається? Тоді, 

колеги, хто за таке рішення?  

Да, будь ласка, Андрій Олександрович. 

 

РЕКА А.О. Я ще хотів от, це мій округ – Полтавська область Чутівський 

район село... Вільницька сільська рада. От я там був і чітко знаю, чого вона 

подала заяву. Вона подала заяву, тому що  прийняла рішення і дало листа на… 
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увійти в об'єднану громаду. І якраз об'єднана громада не в цьому селі, люди 

почали навіть шуміти, що вони так зробили і вона подала заяву. Це що треба 

так от перебирати голову, що… який буде проти об'єднання. І як тут бути? 

Якби зараз, звичайно, Андронович дав… (Не чути) І чи треба це проти. Може 

індивідуально в якихсь і треба проти радах. Ну, я так як оце в Чутово.  Ну, ніяк 

не треба їх проводити вибори. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ви. з точки зору логіки, ви, напевно, праві. Але, з 

точки зору, закону ми в формальних рамках перебуваємо, у нас є формальне 

звернення, ми не можемо надавати йому оцінку там так… Ви правильно все 

кажете. Але, на жаль, комітет знаходиться в формальних рамках і, мені 

здається, що ми повинні прийняти рішення по цьому переліку рекомендувати 

Верховній Раді призначити вибори, а Верховна Рада хай визначається. І, до 

речі, і під час розгляду питання в сесійній залі ви можете це питання підняти 

і, якщо Верховна Рада погодиться це вилучити, то це… 

 

РЕКА А.О.  (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То це воля Верховної Ради, ми тут на це не впливаємо. 

Да. колеги. Чи є інші пропозиції? Якщо немає, то хто за пропозицію оголошену 

головуючим рекомендувати Верховній Раді призначити позачергові вибори 

згідно з переліком на 22 травня і доручити виступити на пленарному засіданні 

Верховної Ради Олені Петрівні Бойко. Хто за таке рішення, прошу голосувати. 

Дякую. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає.  

І протокольно я тоді прошу секретаріат підготувати звернення на 

підставі рішення комітету щодо фінансування.  

Ми вичерпали питання перше порядку денного, переходимо до питання 

другого про проект Постанови про призначенні чергових виборів депутатів 

окремих районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад 
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Донецької і Луганської області (реєстраційний номер 3780), автори група 

народних депутатів, доповідає голова підкомітету Бойко Олена Петрівна. Будь 

ласка.  

 

БОЙКО О.П. Шановні колеги, відповідним проектом постанови 

передбачається призначення чергових виборів депутатів окремих районних, 

міських, районних в містах, сільських, селищних рад та відповідних сільських, 

селищних, міських голів на неділю 24 квітня 2016 року у 80-ти населених 

пунктах Донецької області та 28-ми населених пунктах Луганської області, в 

яких вони не були проведені згідно з постановами ЦВК номер 207 і 208 

одночасно з черговими виборами. 

Справа в тім, що ми вже говорили про це питання і зверталися і до 

Луганської, і до Донецької військово-цивільних адміністрацій, і до ЦВК, для 

того щоб з'ясувати ситуацію їхнього бачення доцільності проведення цих 

виборів, тому що з цього переліку ми не можемо визначити, які території є 

окупованими, і є доцільність проведення таких виборів або нагальність. 

Ми отримали звернення від Луганської обласної військово-цивільної 

адміністрації щодо недоцільності, від Донецької щодо недоцільності 

проведення таких виборів. Отримали від Мінрегіону також інформацію про те, 

що на території Луганської і Донецької області відбувається процес 

добровільного об'єднання громад. І з того переліку, який ми отримали, 

артемівська об'єднана, вірніше, в Артемівську відбувається процес 

добровільного об'єднання громад, і саме артемівська є в тому переліку, який 

зазначений в постанові. Інші не входять до цього переліку. Це просто до 

відома. 

Крім того, до нас з вами в комітет надійшло звернення Донецької 

обласної ради. Звертаю вашу увагу, що на чергових виборах не обиралася ніяка 

обласна рада: ні Донецька, ні Луганська. Тобто підстави… Це не опечатки – 

це депутати за власним підписом і прізвищем. 
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Таким чином, на сьогоднішній день позиція щодо призначення виборів, 

зазначених в постанові 3780, від військово-цивільних адміністрацій луганської 

та донецької немає. ЦВК так само не вбачає підстав, тому що в них немає ще 

позиції від Донецької і Луганської військово-цивільних адміністрацій.  

Тому пропозиція: відхилити цей законопроект, ну, принаймні до того, як 

буде позиція військово-цивільних адміністрацій і, дай Боже, мир на цій землі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Петрівна. 

Я інформую членів комітету, що 17.02.2016 року. Ми отримали лист від 

Центральної виборчої комісії за підписом заступника голови Центральної 

виборчої комісії Жанни Іванівни Усенко-Чорної на адресу нашого комітету. 

Лист, який стосується законопроекту 3780 наступного змісту. 

"Повідомляємо, що 15-го та 17 лютого 2016 року Центральна виборча 

комісія отримала відповіді Луганської та донецької обласних державних 

адміністрацій, тире, обласних військово-цивільних адміністрацій, згідно з 

яким Луганська обласна державна адміністрація – обласна військово-цивільна 

адміністрація вказали на недоцільність та небезпечність проведення 

передбачених указаних проектом постанови чергових місцевих виборів 24 

квітня 2016 року, а Донецька обласна державна адміністрація, обласна 

військово-цивільна адміністрація зазначила, що проведення таких  виборів є 

проблематичним". Копії відповіді додаються. Додатки на трьох аркушах, в 

додатках є лист Донецької обласної державної адміністрації (тире) Донецької 

обласна військово-цивільної адміністрації від 17.02.2016 року: забезпечення 

належної безпеки... За підписом першого заступника голови. Забезпечення 

належної безпеки виборцями і членами дільничних виборчих комісій під час 

підготовки та проведення чергових виборів у зазначених проектом постанови 

районах на цей час є проблематичним. Пропоную врахувати інформацію 

Штабу антитерористичної операції, копія листа додається. Лист аналогічного 
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змісту. І копія листа на адресу члена ЦВК Чупахіна із Луганської обласної 

державної адміністрації від 10.02.2016 року.  

"Вважаємо недоцільним та небезпечним проведення 24.-04.2016 року 

чергових виборів депутатів та голів місцевих рад на територіях,  передбачених 

зазначеним проектом". Лист за підписом голови обласної державної 

адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації пана Туки. 

Я знаю, що тут є представники авторів. Будь ласка, вам слово. Єдине, що 

мікрофон і представляйтесь.  

 

ГУСАК В.Г. Володимир Гусак народний депутат, один з авторів 

постанови.  По-перше, я хотів би чітко сказати, що тут мова іде виключно про 

міста та селища на підконтрольній Україні території Донбасу. Тобто тут 

окупованих територій немає і є дійсно чіткий перелік тих міць.  

Друге. Вийшло так, що приблизно 350 тисяч чоловік на одній п'ятій 

частині, знову таки, підконтрольній Україні території Донбасу, зараз 

позбавлені права самим обирати свою місцеву владу, як і нарешті території 

України, конституційні повноваження органів місцевої влади на цих 

територіях закінчилися у жовтні 2915 року, але чергові вибори призначені не 

були. Верховна Рада передала ці питання у компетенцію Центральної виборчої 

комісії, вона звернулася, Центральна виборча комісія як і зараз, звернулася до 

військово-цивільних організацій.... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Адміністрацій. 

 

ГУСАК В.Г.  ... адміністрацій, я перепрошую. І визначила перелік місць, 

в який вибори проходити не будуть. Але, по-перше, навіть тоді цей перелік 

викликав дуже багато питань у місцевих мешканців, бо, я наголошую, на всіх 

цих територіях, які зазначені у нашій постанові, свого часу проходили і 

президентські, і парламентські вибори в Україні. 
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Я часто буваю на Донбасі і хочу сказати, що, коли проходили 

президентські і парламентські вибори в 2014 році, ситуація з безпекою була 

набагато важчою, ніж зараз. По-друге, порівняно із серпнем 2015 року, коли 

приймалося це рішення, на щастя, ситуація з безпекою в Донбасі хоч трошки, 

але покращилася. І ми розуміємо, що безпека людей – понад усе і тому, 

скажімо, в цьому переліку немає таких місць як... і міст, як Мар'їнка, 

Красногорівка, Широкине, де дійсно може бути небезпека проведення 

виборів. Але в цьому переліку дуже багато сіл і дуже багато... і є міста, ну, де 

люди просто не розуміють, чому, я відверто кажу, чому вони їм не дають 

обирати саму місцеву владу. Весь час наводять приклад Широкиного, 

Широкиного тут немає. Але якщо хтось може пояснити, чому не можна 

проводити вибори в Костянтинівці? Це велике місто, це 100 тисяч мешканців. 

Ми чітких пояснень не отримали і слід зрозуміти, що люди там… що коли 

вибори не проходять, люди там, вона розчаровані і обурені. Дійсно, там у 

таких великих містах, як Костянтинівка, казали, що добре, будемо сподіватися, 

що там вибори пройдуть, коли буде об'єднана громада. Але, скажімо, 

Костянтинівка чи колишній Дзержинськ зараз – Торецьк. І багато сел. Ну, тут 

є села, дійсно, коли там було спокійно.  

І я ще хотів би наголосити, що  це призначення виборів і захист 

конституційних прав громадян – це не повноваження військово-цивільних 

адміністрацій. Це все-таки  конституційне право і обов'язок Верховної Ради. 

Тому ми  хотіли би, щоб все-таки депутати визначилися, обговорили. Ми знову 

таки готові на розумні компроміси у цьому питанні. І там, де, дійсно, 

небезпечно, дійсно, ніхто  вибори проводити не буде. Але це… це – рішення 

Верховної Ради. І. відверто кажучи, я розумію позицію військово-цивільних 

адміністрацій в частині цих регіонів, бо там є люди, які зацікавлені, які 

розуміють, що якщо там пройдуть вибори… вони відверто там не хочуть  

проводити вибори. Але непроведення там виборів – це  погано для України. 
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Це порушення прав тих українців, які там живуть, і це… ну, того, що в Україні 

не дуже ці території потрібні. А в теперішній ситуації це недоцільно.  

Тому я просив би, може, розглянути все-таки той перелік саме на 

комітеті чи у Верховній Раді, не тільки полагатися на думку військово-

цивільних адміністрацій в цьому питанні і все-таки там, де можливо, провести 

вибори. Це буде голосування за Україну.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

 

ГУСАК В.Г. І єдине, що я розумію вже з точки зору, що 24 квітня – дата 

неможлива, ну, призначати дату там, де можливо найближче – 22 травня, 29-е 

і так далі.  

І я дуже дякую за те, що цю постанову зараз розглядають, що є увага до 

цього питання. Хоч це показує, що ці люди не забуті Верховною Радою, і, 

дійсно, що це питання було розглянуто і комітет отримав листи і від 

адміністрації, і від Центральної виборчої комісії.  

Але вибори треба проводити в якнайбільшій кількості місць, де це 

можливо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

В мене коротке до вас питання. Скажіть, будь ласка, ви у своєму виступі 

зазначили, що ви готові до певних компромісів і можна проводити вибори в 

тих селах, селищах і містах, де це небезпечно. Хто, на ваш погляд, повинен 

визначити, де безпечно, а де небезпечно?  

 

ГУСАК В.Г. Я би просив, я думаю, що це повноваження Верховної Ради,  

захист  конституційний громадян і депутатів. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте, а в який спосіб Верховна Рада… Ні, 

Верховна Рада, це повноваження  Верховної Ради, звичайно. Але я вам задаю 

практичне питання:  хто повинен сказати комітету зараз, от ми маємо листи 

від військово-цивільних адміністрацій, які кажуть: це небезпечно. Ви кажете: 

військово-цивільні адміністрації  зацікавлені. Моя логіка  така, я готовий до 

вас прислухатись. О'кей, припустимо,  вони зацікавлені. Скажіть мені, будь 

ласка, як автор законодавчої  ініціативи, як автор законопроекту, хто,  на  ваш 

погляд, незалежний повинен сказати чи там безпечно чи там небезпечно. Бо я 

не готовий приймати рішення, я не знаю, яка там ситуація на фронті. Орган, 

якому я довіряю, мені написав –  небезпечно. Ви  як автор кажете: я їм не 

довіряю. Скажіть, хто?  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, все, я зрозумів. Будь ласка, будь ласка.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Віталій Семенович Курило. 

 

КУРИЛО В.С. Дякую. 

Тут представник, я так розумію, від авторів говорив, що нехай 

визначаться депутати. Так я от один з тих депутатів, який з тієї території 

обраний за мажоритаркою з Луганської області. І тут якраз от Новоайдарський 

район – це з мого округу, а два інші райони: Попаснянський і Станично-

Луганський – це сусідні. І ситуацію я знаю реально і конкретно. 

По-перше, я знову повертаюся до Закону "Про добровільне об'єднання 

громад". І я можу сказати – тут, до речі, є представник Луганської військово-
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цивільної адміністрації зараз в залі, який може підтвердити мої слова, - що 

зараз досить активно завершується процес, ну, скажімо, от Новоайдарський 

район: уже громада створена, уже документи всі подані. Навіщо проводити в 

Бахмутівській сільській ради, Гречищинській і Щастинській вибори, як вони 

готові: щастинська громада буде проводити окремо вибори і окремо буде 

новоайдарська громада проводити вибори? Навіщо ще вибори, а потім на них 

ще одні вибори?  

Те ж саме стосується Попаснянської районної ради, те ж саме стосується 

Станично-Луганського району. Я говорю за Луганську область, я не говорю за 

Донецьку, я ситуацію знаю, але не настільки, щоб втручатися. Тому я просив 

би Луганську область в даному випадку не чіпати, бо два моменти: там уже 

готові громади – раз.  

І другий момент, що, дійсно, там є проблеми, проблеми  з безпекою, тому 

що  оці всі населені пункти, ну наприклад Гірське, воно якраз знаходиться на 

лінії  розмежування, там пострілюють кожного дня. Золоте, теж на лінії 

розмежування. Попасне, я думаю, ви можете  кожного дня чути, що там  

стріляють. Щастя, там теж пострілюють. Якщо  обласна  військово-цивільна 

адміністрація говорить, що вона  не може гарантувати сьогодні безпеки, то я 

думаю, треба дослухатися до цього.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

КУРИЛО В.С. Тому я за те, щоб відхилити даний законопроект.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

_______________. (Не чути) … об'єднаний оперативний штаб, 

готуючись до сьогоднішнього засідання, ми взяли певну інформацію.  Вона 

тут є. Ну наприклад, Світлодарська міська рада – обстановка загострилась, 
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Комунівська сільська рада – непідконтрольна територія, Григорівська сільська 

рада – непідконтрольна територія. Тут мова йшла про Ясинуватська  – 

непідконтрольна територія. Новоайдарський район: Щастинська сільська рада 

– перебуває під обстрілами. Попаснянська районна рада – перебуває під 

обстрілами. Тобто у нас є моніторингова певна ситуація, і більша частина 

зазначених населених пунктів є певні проблеми стосовно забезпечення 

безпеки громадян.  

Прошу врахувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мікрофон, мікрофон. 

 

_______________. Найбільше  місто, в якому не пройшли вибори, – це  

Костянтинівка.  Чи є якісь проблеми, і Артемівськ,  за вашими  даними  по  

Костянтинівці та Артемівську?  

 

_______________. По нашим… Безпосередньо місто Костянтинівка?  

 

_______________.  Так, безпосередньо. Це просто я, це тому, що це 

найбільше місто української підконтрольній території Донбасу, де не пройшли   

чергові місцеві вибори. 

 

_______________. По нашим даним на сьогоднішній день, від  17.02 

доповідна, там спокійно. Але обстановка може  загостритись у будь-який час. 

 

_______________. Ну звичайно.  
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_______________. Якщо дозволите, запитання. Костянтинівський район  

……… Костянтинівська районна рада. То який .... і ближче знаходиться до .... 

лінії...  

 

_______________. Розмежування. 

 

_______________. ...розмежування, так. А в самій Костянтнівці – ні. 

Артемівський район – також пройшли вибори, але в самому Артемівську – ні. 

Чому там можна забезпечити безпеку, а тут, як раз у цих містах забезпечити 

безпеку неможливо? 

 

_______________. Шановні учасники засідання, ми не маємо до цього 

відношення, ми даємо інформацію, що сьогоднішній день є проблеми або їх 

немає. Ми не втручаємося... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. 

Є представники, я так розумію, будь ласка. 

 

_______________. Так. Донецька область, директор департаменту з 

внутрішньої політики, мешканець міста Костянтинівка. 

Ну, щоб вже не було інсинуацій ніяких, я скажу так, що якщо ми 

говоримо про місто Костянтинівку, там не були, проходили  вибори, 

Костянтинівський район – проходили вибори. Але Костянтинівський район – 

великий район і в тридцятикілометровій зоні від лінії розмежування вибори не 

проходили. Вибори проходили за тридцятикілометровою лінією 

розмежування. 

Чому обрана була тридцятикілометрова лінія розмежування? Ну, та 30-

кілометрова лінія – це скажуть військові, тому що основні там, основна зброя 
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тяжелая, ну, важка, яка є в сепаратистів, терористів, вона десь 30-кілометрова 

зона. Але є і та зброя, яка і на  п'ятдесяткілометріву б'є. Ми цим... 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Ні, якщо ви... Ні. Моя позиція – ні. Тому що не має 

там безпеки. Я.... 

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Зараз я, послухайте.  

Я був, ви сказали – були вибори Президента. Президента виборів там не 

було, по-перше, в місті Костянтинівці, забули про це, не було, не  було. 

Парламентські вибори – так, далі вислухайте, були  парламентські вибори. Я 

був там представником... ну, представник, я входив в територіальну комісію в 

цьому місті на цих парламентських виборах. Поруч зі мною постійно 

знаходилося три охоронця на парламентських виборах. Ви можете так 

дивитися, але мені досі йдуть погрози з тієї території – з території терористів. 

Вони говорять, що в місті Костянтинівці, залишилися ті, хто з тобою 

розбереться і все інше, залякуються люди, які можуть піти на вибори, піти в 

комісії, вони постійно залякуються. Я скажу, на парламентських виборах 

поряд зі мною постійно знаходилося три вооруженных чоловіка.  

Якщо ви вважаєте, що поруч з членами територіальної комісії повинно  

бути три вооруженних человека. Гаразд, але ви ж все зрозумієте,  ви ж  

першими будете  говорити, що  вооруженні люди на територіальних комісіях 

на інших комісіях, якщо вони  будуть поручить, це буде, можливо, якось 

вибори будуть ну, зіпсовані чи як? Як там… що буде сказано?  

Я говорю те, як було.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую-дякую. Дякую,  шановні… 

Шановні колеги, ні-ні… 

 

_______________. Ви не бачили охоронців? На жаль.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги… 

 

_______________. Ні, ми говоримо, поруч зі мною… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у вас є необхідність  поспілкуватися, 

будь ласка, за дверями спілкуйтесь немає жодних… тут іде засідання комітету. 

Я би зазначив наступне: перше, звичайно, у людей є беззаперечне, 

беззаперечне  конституційне право обиратися і бути обраним. І це право, яке 

дано Конституцією для всіх громадян України на всій  території України. Це 

абсолютно зрозуміло і непохитно. Але є низка інших прав, зокрема,  

українська держава гарантує кожній людині право  на життя, право на безпеку 

і так далі. 

Я недарма задав питання про те, хто на думку  авторів міг би бути  тою 

незалежною, тому що я розумію, що  є ваша думка, що там безпечно, а є  думка 

офіційних українських інституцій, що  це небезпечно. 

Я ще раз підкреслюю, на жаль, у  комітету немає інших документів окрім 

як відповідних обласних військово-цивільних адміністрацій, які  чітко 

говорять про те, що за станом на сьогоднішній день проведення  виборів у тих 

населених пунктах, які зазначені у постанові  3780 є небезпечними і 

сумнівними з точки  зору безпеки.  

Я би зробив наступне: я би запропонував зараз комітету відхилити цей  

проект постанови. Я би запропонував зараз комітету ухвалити  протокольне 

рішення по місту Костянтинівка і по місту Артемівськ окремо звернутися, 

перше, до Міністерства оборони – раз, до штабу АТО – два. Можливо, 
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запитати колег-авторів, куди б вони хотіли ще звернутися, щоб отримати 

реальну, об'єктивну картину. Ми зараз не можемо прийняти позитивне 

рішення, маючи пряму вказівку, що там небезпечно проводити вибори. 

Да, будь ласка. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам скажу більше: для нашого комітету це не менш 

важливо. І ми розглядаємо всі питання, пов'язані з усіма виборами на всій 

території, розуміючи, що на всій території України живуть абсолютно 

однакові українські громадяни, які мають однакові права. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми зробимо по-інакшому. Давайте ми 

зробимо… я по всьому переліку. Ми зараз… я попрошу комітет це рішення 

підтримати. Я по всьому переліку напишу окремі запити по окремому 

населеному пункту, щоб нам на комітет дали чіткі роз'яснення і Міністерство 

оборони, і відповідна адміністрація, не просто, що вони вбачають, що це 

небезпечно, а щоб вони, як мінімум, пояснили, чому. Да, немає жодних 

проблем. Ми за те, щоб розібратися в цьому питанні, розібратися і захистити 

права людей на обрання, і на вибори там, де є можливість для цього. Але там, 

де ситуація безпекова некоректна, там, де кожен день можуть розпочатися 

обстріли, там, де, на жаль, під загрозу ставиться життя наших людей – 

громадян України, на жаль, комітет там не зможе підтримати цю пропозицію. 

Тому, чи є інші пропозиції у членів комітету? Тому пропозиція: 

відхилити проект Постанови № 3780 і одночасно уповноважити голову 

комітету по всьому переліку, зазначеному в цих постановах, звернутися до 

відповідних державних установ, які відповідають за безпеку на цих територіях 
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з метою з'ясувати, яка безпекова ситуація там і чи можливо зараз або в 

найближчому майбутньому організація і проведення місцевих виборів на цій 

території.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Доповідати з цього 

питання, якщо це питання буде винесено на розгляд Верховної Ради, комітету. 

Уповноважити, за моєю пропозицією, Олену Петрівну Бойко. Немає 

заперечень, колеги? Хто за таке рішення, прошу проголосувати.  

Дякую.  

Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. Будь ласка, пан Гусак. 

 

ГУСАК В.Г. Я хотів би, я думаю, що це дуже зважене рішення. Бо, 

дійсно, для нас найголовніше, що там вибори, можливо, не всюди відбулися. 

І, звичайно, як казав колега, там, де буде об'єднання громади, будуть 

відбуватися вибори через об'єднання громад. Бо, дійсно, вони автоматично з 

цього списку виключаються. Бо у нас немає завдання проводити вибори за 

виборами і процес ради процесу. Головне, щоб люди, зрештою українці 

дістали змогу мати такі ж права, як і інші.  

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за розуміння.  

Ми тоді переходимо до розгляду того питання порядку денного, яке у 

нас знаходиться під номером три в порядку денному. Про проект Постанови 

про позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення осіб 

№ 2858, автори – група народних депутатів. Доповідає голова підкомітету пан 

Олександр Дехтярчук. 

Єдине, що, шановні колеги, у нас присутні раз, два, три, чотири, п'ять, 

шість, сім, вісім, дев'ять, десять членів комітету. Я, з вашого дозволу, 

змушений іти на засідання Комітету по законодавчому забезпеченню 
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правоохоронної діяльності. Ви знаєте, що там розглядаються законопроекти, 

пов'язані з безвізовим режимом. Там дуже багато моїх особистих поправок. І 

мене просять бути присутнім там. Тому я прошу Першого заступника голови 

комітету Олену Володимирівну Ледовських продовжити ведення засідання.  

Дякую. 

 

Веде засідання Перший заступник голова Комітету  

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександр Володимирович.  

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановне товариство, максимально коротко. Це, я 

розумію, проект Постанови про позбавлення державних нагород та інших 

форм відзначення осіб, які сприяли чи підтримували збройну агресію 

Російської федерації проти України або своїми діями створювали загрозу 

національній безпеці, суверенітету, територіальній цілісності України. 

Мета проекту – позбавлення державних нагород, інших відзнак осіб, 

причетних до агресії, розв'язаної Російською Федерацією. Мета більш, ніж 

благородна. І, звичайно, ми всі формально її підтримуємо. Але про що 

говорить правовий комітет. Проаналізувавши проект постанови 

(реєстраційний номер 2858) на відповідність Конституції України, у висновку 

зазначено, що законопроект суперечить Конституції України, Основному 

Закону України, оскільки конституційно визначені повноваження Верховної 

Ради України унеможливлюють надання парламентом доручень органам, 

утвореним при Президентові України, як це передбачається, власне, проектом 

постанови.  

Слід зауважити, що наш комітет  на своєму засіданні 7 жовтня вже 

розглянув законопроект за номером 2266а, який був поданий цими же 

авторами, які пропонувалися внести саме подібні зміни до Закону України 
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"Про державні нагороди України" щодо процедури позбавлення державних 

нагород згідно із Законом України "Про санкції". За наслідками розгляду 

законопроекту комітет рекомендував Верховній Раді України його прийняти 

за основу, власне.  

Отже, враховуючи викладене, вважаємо за доцільне запропонувати 

Голові Верховної Ради   України даний проект постанови повернути суб'єкту 

права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та 

розгляду на пленарних засідань Верховної Ради  України як такий, що 

суперечить положенню Конституції на підставі частини першої пункту 2 

статті 94 регламенту Верховної Ради  України. Також під головування Сергія 

Володимировича відбулося засідання робочої групи, два засідання робочої 

групи за головуванням представників Геральдичного товариства, Комітету 

державних нагород при Президентові України, на яких обговорювалося, у 

тому числі, і порядок позбавлення державних нагород у майбутньому 

комплексному законі, який буде розроблений як і нашим комітетом, так і 

Адміністрацією Президента і  Кабміном.  

Тому у даному випадку хотілось би, щоб комітет підтримав таку 

позицію.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, є питання до доповідача? Немає.  

Хто у нас присутній сьогодні з авторів законопроекту? Немає.  

Тоді, колеги, я прошу підтримати пропозицію підкомітету щодо 

відхилення даного законопроекту. Хто "за"? (Шум у залі) Повернення!.. 

Вибачте, вибачте! На доопрацювання. На повернення на доопрацювання.  

Хто "за"? Проти, утримався? Прийнято.  

Так, переходимо до розгляду наступного питання порядку денного – про 

проект Закону про тимчасово окуповану територію України (реєстраційний 
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номер 3593). Слово надається голові підкомітету Федоруку Миколі 

Трохимовичу.  

 

ФЕДОРУК М.Т.   Шановні колеги,  шановна Олена Володимирівна,   у  

зв'язку  з тим, що відсутні автори, і є прохання одного з авторів перенести 

розгляд  даного питання на наступне засідання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Немає заперечень у колег? Немає. Тоді переносимо 

даний законопроект  на наступне засідання комітету. 

Переходимо до розгляду організаційних питань. Анжела 

Володимирівна, є робочі групи, да?  Про утворення робочої групи комітету з 

опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України  "Про 

Державний Прапор України" (реєстраційний номер  3334). Голова підкомітету 

– Дехтярчук   Олександр Володимирович.  

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановне товариство, пропонується проект… Зараз, 

секунду, я вже тими паперами заклався. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Володимирович, візьміть.  

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. А, дякую.  

Заслухавши інформацію, пропонується про утворення робочої групи 

комітету з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 

України  "Про Державний Прапор України". 

Перше.  Пропонується  утворити робочу групу Комітету  Верховної Ради 

України  з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування з опрацювання та підготовки  до другого читання проекту 

Закону  України  "Про  Державний Прапор України". 
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Призначити керівником групи пропонується мене. Залучити до   участі 

в  робочій групі  за згодою народних депутатів  України,   представників 

Апарату Верховної Ради,  Адміністрації Президента, Секретаріату Кабінету 

Міністрів України, центральних органів  виконавчої влади, провідних 

асоціацій, органів місцевого самоврядування, неурядових  організацій,  

науковців, експертів.  

Доручити керівнику робочої групи сформувати персональний склад 

робочої групи та подати його на  затвердження комітету. 

Якщо ви пам'ятаєте, Закон  "Про Державний Прапор" було  прийнято  в 

першому читанні. Власне, ж  ще цілий ряд думок про те, що… і головне було 

зауваження, що законопроект  має містити комплексний  характер, а не 

стосуватися лише Державного Прапору. Подібні пропозиції зараз  надходять. 

Багато представників фракцій знайомляться з новим комплексним 

законопроектом, і в іготе, коли  він буде  зареєстрований, то робоча група 

зможе поєднати ідею  і одного, і другого, власне, законопроектів і зробити це 

рішення більш досконалим.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Я думаю, ми маємо надію, що ми 

об'єднаємо цей законопроект і видамо комплексний такий… 

Чи є питання до Олександра  Володимировича? Не є. 

Тоді у мене є пропозиція затвердити даний… дане рішення  нашого 

комітету і прийняти його  в цілому.  Хто – "за"?  Хто – "проти"? "Утримався"?  

Дуже колеги, дякую. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку  денного про 

позаштатних консультантів Комітету з питань державного  будівництва, 

регіональної політики та місцевого  врядування, самоврядування.  

У мене є пропозиція надати слово з цього приводу завідуючій  

комітетом… секретаріатом комітету  Анжелі Володимирівні. 

 



46 

 

МАЛЮГА А.В. Шановні народні депутати! Ви знаєте, що у нас є  

можливість призначати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Присядь на  это  святое место… 

 

МАЛЮГА А.В. Є можливість призначати позаштатними 

консультантами фахівців органів місцевого самоврядування. У нас на сьогодні 

є можливість із 20 позаштатних консультантів, ми призначили  чотирьох з 

Оленою Володимирівною пройшов співбесіду, з головою комітету пройшов 

співбесіду. Олена Володимирівна зачитала про позаштатних консультантів, на 

жаль, пройшов співбесіду лише той один, який достойний сьогодні 

представляти Асоціацію малих міст України Віктор Анатольович, два 

скликання обіймав посаду міського голови Городоцького, людина, яка знає, 

що таке  місцеве самоврядування, "трогав його  руками", знає, що таке 

законодавчий процес і розуміється на цьому. 

Я думаю, що досвід ми використаємо на те, щоб комітет фахово готував 

всі документи, які стосуються саме предмету місцевого самоврядування. А 

Віктор Анатольович, буде залучений до всіх робочих груп, до всіх засідань 

підкомітету і як представник Асоціації малих міст і активний член правління 

буде нашим партнером.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Хоптинець Віктор… Хоптинець Віктор Анатолійович місто Городок 

Хмельницької області, 8 серпня 1967 року народження, освіта вища, нагороди: 

Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Відзнака Міністерства культури 

Польщі, одружений, має двох синів. Чи є питання у нас до нашого кадрового  

поповнення? (Шум у залі) Немає.  

Чи є зауваження у колег? Немає.  
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Тоді прошу проголосувати за дану… рішення нашого комітету. Хто 

"за"? Хто проти, утримався? Колеги, дякую.  

Так, що по кадровим питанням? Немає.  

Анжела Володимирівна, останнє питання – кадрове питання.  

 

МАЛЮГА А.В. Да, останнє питання.  

Ви знаєте, що моя основна позиція як завідувача секретаріатом – це мати 

професійний секретаріат, який буде надавати всю експертну оцінку 

законодавчих актів, які є на розгляді парламенту, фахово готувати документи 

на розгляд комітету, тому хочу вас проінформувати, що згідно Закону про 

комітету завідувач секретаріату вносить пропозицію Голові комітету. З 

Оленою Володимирівною як першим заступником теж це питання кадрове 

погоджено.  У нас є кадровий резерв, який затверджений керівництвом 

Апарату Верхоіної Ради України, де у нас є три працівника, які стоять на 

підвищення посад.   

Ірина Анатоліївна Кеворкова – працівник секретаріату комітету, яка з 

90-го року, вже майже 30 років у парламенті, обіймала різні посади за цей час. 

Зараз обіймає посаду старшого консультанта. Є пропозиція підвищення її на 

посаді на посаду головного консультанта секретаріату комітету. 

Навантаження буде збільшено. Повірте, людина продуктивна, дисциплінована 

(Шум у залі) оскільки … (Шум у залі) … оскільки людина зараз тримає зараз 

найкращий скарб комітету – це наш архів. Людина, яка, дійсно, 

дисциплінована і відповідальна. А ви знаєте, що нащадки будуть турбувати 

нас за кожний аркуш. Тому Ірина Анатоліївна саме та достойно людина, яка 

заслуговує на підвищення.  

У нас є талановита молодь – Мар'яна і Зоряна. Це саме ті дівчата, які 

проходили стажування у Верховній Раді протягом року у попередньому 

скликанні. Якщо ви знаєте, є у нас така функція у парламенті – це помічник 

голови комітету. У попередньому скликанні вони протягом року працювали у 
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секретаріаті комітету як  достойні працівники секретаріату. Виконали свою 

місію, я їх дуже гарно оцінила, тому що мені подобається фахова складова, 

мені подобається відповідальність, мені подобається відношення до роботи.  

Вони мають юридичну освіту, Прикарпатський університет, магістри 

права обоє, вільно володіють українською мовою і англійською мовою. Тому 

це та якраз молодь, яка готова працювати, яка готова показувати, що державні 

службовці заслуговують мати найвищу оцінку. 

Прошу вас підтримати, вони обоє претендують на посаду претендують 

на посаду старшого консультанта. Вони в нас є теж в кадровому резерві, який 

затверджений керівництвом керівництвом Апарату. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анжела Володимирівна, з такою рекомендацію, мені 

здається, що у членів комітету питань не буде.  

(Загальна дискусія) 

  

_______________. У мене є питання. Які вони родичі між собою? 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є питання до… 

 

_______________. Та відповіді не отримав я!  

 

МАЛЮГА А.В. Досвід роботи – 3 роки на державній службі. Уже, 

бачите, уже є досвід роботи. 

 

_______________. Я кажу, родичі які вони? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, народному депутату, які у вас 

родинні зв'язки, хто з вас старший. 
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Дякую. Дякую. Да, да… Дякую. 

 

МАЛЮГА А.В. Я буду вдячна за підтримку моєї пропозиції, тому що це 

дійсно та фахова складова, яка нам потрібна. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає зауважень? Ми підтримуємо наш секретаріат? 

Дякую.  

Колеги, хто "за"? Проти? Дякую. 

Колеги, порядок денний вичерпаний. А… в тебе ще П'яне залишилося? 

Давай. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановне товариство, хочу надати вам таку довідку на 

сьогоднішній день. У 60-х роках минулого століття село називали Радянським, 

відповідне рішення прийнято Рівненською обласною радою 1963 року. 

Місцевий історик Володимир Кирильчук розповідає: спочатку за рік до цього 

село називали П'яне, щоб виникла асоціація з алкоголем, а потім вже змінили 

на Радянське, що відповідно люди підтримали. Але є одна цікава річ. У нас 

сталася опечатка: П'янє, остання літера "є". В нас же Інститут пам'яті пропонує 

"е", звертаю вашу увагу. 

Перша назва по селу датована 1269 роком, і, власне, згадується назва 

"П'ян" взагалі. Тому от десь такі думки. Зібрано підписи, 160 підписів 

місцевим істориком за село П'яннє (з апострофом і "є" в кінці, наголошую, 

власне). Тут – "е". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут "е". 

 

ФЕДОРУК М.Т. Тут "е". Да, да, і два "н", П'яннє. І, в принципі, село 

говорить про першу згадку – село П'ян. І так, ну, от вони висловилися. Як 

комітет вирішить. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. То давайте вирішимо, що ми приймаємо, яке рішення. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Я хочу з вами порадитися, запитую вашої думки. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що вони хочуть, до кінця, от останнє рішення села? 

 

ФЕДОРУК М.Т. Більшість села, ну, 160 з 365 мешканців, зібрані 

підписи, за П′яннє. Таким чином залишаємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну так давайте. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Да, два "н" і "є" в кінці. 

 

_______________. Через апостроф. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Хоча перша назва села історична, письмова згадка – 

П′ян.  І пов′язана з місцевим власником цього села. Прізвище.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, якщо немає заперечень, давайте підтримаємо 

бажання села. Це перше. Да-да. І випишіть, секретаріат комітету, а Микола 

Трохимович з голосу все це внесе, коли буде представляти цю постанову. 

Все, колеги? (Шум у залі) 

Колеги, так, вони  мають нам пояснювати и мають під кожний документ 

мати, ну я знаю, що у нас були проблеми, що в останню хвилину… все ж таки 

у нас строки були такі, що в останню хвилину подавалися всі документи до 

секретаріату комітету. Чи немає… Тоді прошу за таку пропозицію щодо 

представлення цієї постанови проголосувати. Хто – "за"? Хто – "проти"? 

"Утримався"? Колеги, дякую.  
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Порядок денний вичерпано. (Шум у залі)  

Колеги, друга половина дня була більш продуктивна чим перша. Всім за 

це дякую.  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Ні. Перша половина дня у нас була в залі пленарних 

засідань. 

 


