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Відсутні: Бублик Ю.В., Шкрум А.І., Балога І.І., Березюк О.Р., Добкін М.М., 

Матвійчук Е.Л. 

 

Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступники Завідувача  секретаріату  Комітету  Данилюк 

О.А., Маковський О.А.; головні консультанти  Гарбуз Ю.П., Дмитрук Л.В.,   

Корнієнко Т.М., Ляшко І.В., Степанян Г.С.; старший консультант Падалко О.В.  

 

Запрошені: 

Гусак В.Г. – народний депутат України; 

Лубінець Д.В. – народний депутат України; 

Шипко А.Ф. – народний депутат України; 

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; 

В’ятрович В.М. – Голова Українського інституту національної пам’яті; 

Васьков Ю.Ю. – заступник Міністра інфраструктури України; 
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Вегера Д.А. – прокурор відділу правового аналізу Управління правового 

забезпечення Генеральної прокуратури України; 

Коваль В.П. – директор юридичного Департаменту Міністерства оборони 

України; 

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

органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради 

України; 

Короленко Б.А. – старший науковий співробітник Українського інституту 

національної пам’яті; 

Кравченко В.В. – заступник директора Центру професійного розвитку та 

правової допомоги Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України»; 

Лібанов М.О. – директор Департаменту стратегії розвитку фондового ринку 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;  

Меланченко О.І. – директор Департаменту з питань внутрішньої політики 

Донецької обласної державної адміністрації, Донецька обласна військово-цивільна 

адміністрація України; 

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

будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Панько В.М. – старший офіцер відділу військового законодавства юридичного 

Департаменту Міністерства оборони України; 

Поєдинок М.С. – заступник Голови асоціації – керівник Виконавчої дирекції 

Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад; 

Порохнявий Ю.Б. – державний експерт Апарату Ради національної безпеки і 

оборони України; 

Рибицький О.В. – заступник начальника відділу законопроектування з питань 

конституційного законодавства та державного будівництва Департаменту 

конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства 

юстиції України; 

Скубак А.А. – директор Департаменту економічного розвитку торгівлі та 

туризму Луганської обласної державної адміністрації; 

Стельмах О.В. – заступник керівника Служби розпорядника Державного 

реєстру виборців;  

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;  

Шелестов О.М. – член Центральної виборчої комісії. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про призначення позачергових місцевих виборів. 

2. Про проект Постанови про призначення чергових виборів депутатів 

окремих районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Донецької 

та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів (реєстр. 
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№ 3780, н.д. В.Гусак, С.Дунаєв, Ю.Іоффе, С.Сажко, І.Шурма, І.Шкіря, 

О.Білий, Д.Омельянович). 

3. Про проект Постанови про позбавлення державних нагород України та 

інших форм відзначення осіб, які сприяли чи підтримували збройну агресію 

Російської Федерації проти України або своїми діями створили загрозу 

національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України (реєстр. № 

2858, н.д. С.Висоцький, А.Герасимов, І.Геращенко, М.Іонова, П.Кишкар, 

Ю.Луценко, Д.Лубінець, А.Левус, О.Сотник). 

4. Про проект Закону про тимчасово окуповану територію України (реєстр.       

№ 3593, н.д. О.Сироїд, Р.Чубаров, С.Семенченко, Є.Соболєв, О.Березюк, О.Лаврик, 

П.Костенко, Я.Маркевич, Т.Пастух,  Р.Семенуха, Л.Підлісецький). 

5. Про проект Закону про внесення зміни до статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо гарантування виступу сільських, 

селищних, міських голів, в тому числі голів об’єднаних територіальних громад, 

голів районних рад на пленарних засіданнях рад (реєстр. № 3666, н.д. 

Ю.Дерев’янко). 

6. Про утворення Робочої групи Комітету з опрацювання та підготовки до 

другого читання проекту Закону України «Про Державний Прапор України» 

(реєстр. № 3334). 

7. Про позаштатних консультантів Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування. 

8. Кадрові питання. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Порядок денний прийнято за основу. 

 

Голова підкомітету М.Федорук поінформував, що за наполяганням одного із 

авторів законопроекту О.Березюка є пропозиція перенести розгляд проекту Закону 

про тимчасово окуповану територію України (реєстр. №3593, н.д. О.Сироїд, 

Р.Чубаров, С.Семенченко, Є.Соболєв, О.Березюк, О.Лаврик, П.Костенко, 

Я.Маркевич, Т.Пастух,  Р.Семенуха, Л.Підлісецький) на одне із наступних засідань 

Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету С.Власенко наголосив, що є пропозиція підкомітету з питань 

місцевого самоврядування перенести розгляд проекту Закону про внесення зміни 

до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

гарантування виступу сільських, селищних, міських голів, в тому числі голів 

об’єднаних територіальних громад, голів районних рад на пленарних засіданнях 

рад (реєстр. №3666, н.д. Ю.Дерев’янко) на одне із наступних засідань Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57465
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57317
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Голова Комітету С.Власенко запропонував розглянути питання про 

перейменування окремих 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». 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про призначення позачергових місцевих виборів. 

2. Про проект Постанови про призначення чергових виборів депутатів 

окремих районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Донецької 

та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів (реєстр. 

№ 3780, н.д. В.Гусак, С.Дунаєв, Ю.Іоффе, С.Сажко, І.Шурма, І.Шкіря, О.Білий, 

Д.Омельянович). 

3. Про проект Постанови про позбавлення державних нагород України та 

інших форм відзначення осіб, які сприяли чи підтримували збройну агресію 

Російської Федерації проти України або своїми діями створили загрозу 

національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України (реєстр. № 

2858, н.д. С.Висоцький, А.Герасимов, І.Геращенко, М.Іонова, П.Кишкар, 

Ю.Луценко, Д.Лубінець, А.Левус, О.Сотник). 

4. Про утворення Робочої групи Комітету з опрацювання та підготовки до 

другого читання проекту Закону України “Про Державний Прапор України” 

(реєстр. № 3334). 

5. Про позаштатних консультантів Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування. 

6. Кадрові питання. 

7. Про перейменування окремих 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». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

звернення окремих місцевих рад щодо дострокового припинення повноважень 

окремих міських, селищних та сільських голів. 



 5 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

О.Бойко вказала, що Управління по зв’язках з місцевими органами влади і 

органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України надіслало до 

Комітету відповідні проекти постанов Верховної Ради України та пояснювальні 

записки до них і вважає, що за результатами розгляду цього питання доцільно 

рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори зазначених 

окремих міських, селищних, сільських голів.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету нагадала, що частиною третьою статті 14 Закону України 

«Про місцеві вибори» передбачено, що рішення про позачергові місцеві вибори 

приймається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк 

з дня дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського 

голови. 

Також частиною першою статті 15 Закону визначено, що позачергові місцеві 

вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів, а частиною п’ятою 

цієї ж статті – що місцеві вибори призначаються на неділю. 

Зважаючи на зазначені вище вимоги Закону, підкомітет рекомендує Комітету  

запропонувати Парламенту призначити позачергові вибори окремих сільських, 

селищних, міських голів на неділю 22 травня цього року і розглянути питання про 

призначення позачергових місцевих виборів на пленарному засіданні не пізніше 17 

березня цього року. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських голів (перелік додається) на неділю 22 

травня 2016 року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 

демократії О.Бойко. 

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

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко також наголосила, що 

до Комітету надійшов лист Центральної виборчої комісії щодо фінансових аспектів 

проведення місцевих виборів у 2016 році. Вона вказала, що ЦВК з цього приводу 

прийняла Постанову від 04 лютого 2016 року №11 «Про звернення до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення видатків 

Державного бюджету України на 2016 рік за бюджетною програмою 6741020 
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«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»». 

Голова підкомітету заначила, що за попередніми розрахунками ЦВК обсяг 

коштів, необхідних для організації підготовки та проведення призначених на 27 

березня 2016 року перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських 

голів, перших виборів депутатів районних у місті Києві рад, позачергових виборів 

Криворізького міського голови, становить 31674,7 тис. гривень. 

Також до Центральної виборчої комісії продовжують надходити численні 

звернення обласних державних адміністрацій щодо призначення перших виборів 

депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та 

відповідних сільських, селищних, міських голів.  

Вищезазначене зумовлює потребу в додатковому обсязі коштів на 2016 рік за 

вказаною бюджетною програмою 6741020 у сумі 30000,0 тис. гривень. 

Водночас, Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

Центральній виборчій комісії за цією бюджетною програмою передбачено видатки 

в сумі 20000,0 тис. гривень, що є недостатнім для забезпечення у повному обсязі 

підготовки та проведення зазначених виборів у поточному році.  

Таким чином, склалася ситуація, яка потребує врегулювання шляхом 

відділення додаткових коштів на проведення вищезгаданих місцевих виборів. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував звернутися з цього питання до 

Кабінету Міністрів України, який готує проект змін до державного бюджету на 

поточний рік, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який 

опрацьовує відповідні законодавчі ініціативи як головний комітет, а також Голови 

Верховної Ради України В.Гройсмана щодо сприяння у ході розгляду. 

Пропозицію підтримано. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

проект Постанови про призначення чергових виборів депутатів окремих районних, 

міських, районних у містах, сільських, селищних рад Донецької та Луганської 

областей та відповідних сільських, селищних, міських голів (реєстр. № 3780), 

поданий народними депутатами України В.Гусаком, С.Дунаєвим, Ю.Іоффе, 

С.Сажком та іншими. 

Доповідач поінформувала, що проектом Постанови пропонується призначити 

на 24 квітня 2016 року чергові місцеві вибори у 80-ти населених пунктах Донецької 

області та 28-ми населених пунктах Луганської області, в яких вони не були 

проведені 25 жовтня 2015 року у зв’язку із встановленням неможливості їх 

проведення постановами Центральної виборчої комісії від 29 серпня 2015 року 

відповідно № 207 та № 208, що були прийняті на виконання пункту 4 Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» (№ 645-VIII від 17.07.2015 

р.). Також проектом пропонується виключити пункт 5 зі змісту Постанови 

Верховної Ради України № 645-VIII. На думку авторів проекту, прийняття 
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постанови забезпечить припинення триваючого порушення виборчих прав 

громадян та відновлення законності, неухильного дотримання Конституції 

України. 

Голова підкомітету вказала, що Комітет Верховної Ради України з питань 

запобігання та протидії корупції у своєму висновку щодо результатів здійснення 

антикорупційної експертизи зазначив, що у законопроекті не виявлено 

корупціогенних факторів, тобто законопроект відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Під час обговорення питання Комітет також взяв до уваги: 

- інформацію Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, яка надійшла на відповідний запит Комітету, 

щодо об’єднання територіальних громад Донецької і Луганської областей станом 

на 12 лютого цього року та необхідності проведення в них виборів; 

- інформацію Донецької обласної державної адміністрації - обласної 

військово-цивільної адміністрації, надіслану до Центральної виборчої комісії, 

щодо проблематичності забезпечення належної безпеки виборцям і членам 

дільничних виборчих комісій під час підготовки та проведення 24 квітня 2016 року 

чергових виборів до місцевих рад Донецької області, визначених у переліку 

проекту Постанови; 

- інформацію Луганської обласної державної адміністрації - обласної 

військово-цивільної адміністрації, надіслану до Центральної виборчої комісії, 

щодо недоцільності та небезпечності проведення 24 квітня цього року чергових 

виборів до місцевих рад Луганської області, визначених у переліку проекту 

Постанови, зважаючи на загрозу здійснення терористичних актів у період 

проведення виборчої кампанії, неможливість гарантування безпеки мешканцям 

населених пунктів, членам виборчих комісій, свободи передвиборчої агітації та 

інших прав і свобод виборців тощо; 

-  інформацію начальника штабу – першого заступника керівника 

Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей 

А.Цвєткова, яка підтверджує небезпечність проведення виборів до органів 

місцевого самоврядування, зазначених у проектів Постанови, у зв’язку з постійним 

порушенням режиму припинення вогню, в тому числі з використанням зброї, 

забороненої Мінськими домовленостями, з боку незаконних збройних формувань 

так званих ДНР та ЛНР. 

О.Бойко наголосила, що до Верховної Ради України також звернулися 

виконувач обов’язки голови Донецької обласної ради І.Коваль та окремі депутати 

Донецької обласної ради з проханням прийняти дану Постанову, оскільки населені 

пункти, в яких проектом пропонується призначити чергові вибори депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, знаходяться на території, 

підконтрольній українській владі, а також з пропозицією доповнити проект 

Постанови нормою щодо призначення на 24 квітня 2016 року і чергових виборів 

депутатів Донецької обласної ради. 
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Голова підкомітету оголосила пропозицію підкомітету – 

рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови з реєстр. № 3780 за 

наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував звернутися до Міністерства 

оборони України, Антитерористичного центру при Службі безпеки України, 

Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій з проханням надати 

інформацію щодо можливості організації та проведення чергових виборів у 

кожному з органів місцевого самоврядування, наведених у переліку проекту 

Постанови з реєстр. № 3780. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про 

призначення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, районних у 

містах, сільських, селищних рад Донецької та Луганської областей та відповідних 

сільських, селищних, міських голів (реєстр. № 3780), поданий народними 

депутатами України В.Гусаком, С.Дунаєвим, Ю.Іоффе, С.Сажком та іншими, за 

наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Звернутися до Міністерства оборони України, Антитерористичного центру 

при Службі безпеки України, Донецької та Луганської військово-цивільних 

адміністрацій з проханням надати інформацію щодо можливості організації та 

проведення чергових виборів у кожному з органів місцевого самоврядування, 

наведених у переліку проекту Постанови з реєстр. № 3780. 

3. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших 

форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

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

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про проект Постанови про 

позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення осіб, які 

сприяли чи підтримували збройну агресію Російської Федерації проти України або 

своїми діями створили загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України (реєстр. № 2858), поданий народними депутатами України 

С.Висоцьким, А.Герасимовим, І.Геращенко, М.Іоновою, П.Кішкарем, 

Ю.Луценком та іншими. 

Голова підкомітету вказав, що запропонована авторами Постанова має на меті 

позбавлення державних нагород України та інших відзнак осіб, причетних до 

агресії, розв’язаної Російською Федерацією проти України, або своїми діями 

створили загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності 

України, оскільки зберігання за ними таких відзнак нівелює ці нагороди, 

дискредитує значимість та виключність державних нагород та відзнак. Постанова 
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спрямована на підготовку Кабінетом Міністрів України законопроекту про 

внесення змін до законів України «Про санкції» та «Про державні нагороди 

України», в якому буде визначено критерії та процедуру визначення осіб, до яких 

мають бути застосовані санкції у формі позбавлення державних нагород України, 

інших форм відзначення, сформовано список цих осіб з метою винесення 

відповідних пропозицій на розгляд Ради національної безпеки та оборони України, 

рішення якої в подальшому може бути введене в дію указом Президента України 

відповідно до частини третьої статті 5 Закону України «Про санкції». 

Доповідач поінформував, що: 

- Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції у 

своєму висновку щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи 

зазначив, що у законопроекті не виявлено корупціогенних факторів, тобто проект 

Постанови відповідає вимогам антикорупційного законодавства; 

- Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, 

проаналізувавши даний проект Постанови на відповідність Конституції України, у 

своєму висновку зазначив, що законопроект суперечить Основному Закону 

України, оскільки конституційно визначені повноваження Верховної Ради України 

унеможливлюють надання  парламентом доручень органам, утвореним при 

Президентові України, як це передбачено проектом.   

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та 

нагород О.Дехтярчук вніс пропозицію запропонувати Голові Верховної Ради 

України на підставі частини першої, пункту 1 частини другої статті 94 Регламенту 

Верховної Ради України проект Постанови з реєстр. № 2858 повернути суб'єкту 

права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та 

розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України як такий, що суперечить 

положенням Конституції України. 

УХВАЛИЛИ:  

Запропонувати Голові Верховної Ради України на підставі частини першої, 

пункту 1 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови про позбавлення державних нагород України та інших форм 

відзначення осіб, які сприяли чи підтримували збройну агресію Російської 

Федерації проти України або своїми діями створили загрозу національній безпеці, 

суверенітету і територіальній цілісності України (реєстр. № 2858), повернути 

суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного 

сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України як такий, що 

суперечить положенням Конституції України (висновок Комітету Верховної Ради 

України з питань правової політики та правосуддя  від 29 січня 2016 року № 04-

29/21-321).  

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

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 
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СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про утворення Робочої групи 

Комітету з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України 

«Про Державний Прапор України» (реєстр. № 3334). 

Голова підкомітету відзначив важливість предмету регулювання 

законопроекту, необхідність ґрунтовного, всебічного і якісного опрацювання 

нормативного матеріалу  та запропонував ухвалити рішення про утворення Робочої 

групи. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. 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» (далі – Робоча група). 

2. Призначити Керівником Робочої групи народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород 

О.Дехтярчука.  

3. Залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів 

України, представників Апарату Верховної Ради України, Адміністрації 

Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади, провідних асоціацій органів місцевого самоврядування, 

неурядових організацій, науковців, експертів. 

4. Доручити Керівнику Робочої групи сформувати персональний склад 

Робочої групи та подати його на затвердження Комітету. 

5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на заступника голови 

комітету С.Кудлаєнка. 

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

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Завідувача секретаріату Комітету А.Малюги про 

позаштатного консультанта Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування. 

Доповідач поінформувала 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. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала обговорити 

кандидатуру Хоптинця Віктора Анатолійовича, Городоцького міського голови 

Хмельницької  області у 2002 - 2010 рр., члена правління Асоціації малих міст 

України на позаштатного консультанта Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати пропозицію щодо кандидатури: 

-  Хоптинця Віктора Анатолійовича, Городоцького міського голови 

Хмельницької  області у 2002 - 2010 рр., члена правління Асоціації малих міст 

України на позаштатного консультанта Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування і скерувати відповідне подання 

від Комітету Керівнику Апарату Верховної Ради України. 

(Біографічна довідка додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

6.1 

СЛУХАЛИ: інформацію Завідувача секретаріату Комітету А.Малюги щодо 

вакантної посади головного консультанта секретаріату Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

пропозицію щодо кандидатури на цю посаду старшого консультанта секретаріату 

Комітету І.А.Кеворкової, як такої, що перебуває у кадровому резерві на дану 

посаду. 

А.Малюга вказала, що за час роботи в секретаріаті Комітету кандидат 

зарекомендувала себе як професійний фахівець, якому притаманні самостійність, 

організованість, зібраність, вміння працювати з нормативно-правовими актами та 

вміння використовувати набутий досвід. 

І.Кеворкова перебуває в кадровому резерві на посаду головного консультанта 

секретаріату Комітету, до роботи ставиться сумлінно, виявляє прискіпливу увагу 

та високу працездатність. Посадові обов’язки та доручення керівництва виконує 

якісно та кваліфіковано, високо розвинуті почуття обов’язку, виконавча 

дисципліна, здатна генерувати обгрунтовані ідеї та пропозиції, самостійно 

здійснювати контроль за їх реалізацією. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати дану пропозицію. 

2. Запропонувати Голові Комітету підготувати подання про призначення 

І.Кеворкової на посаду головного консультанта секретаріату Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6.2 
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СЛУХАЛИ: інформацію Завідувача секретаріату Комітету 

А.Малюги щодо вакантної посади старшого консультанта секретаріату Комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування та пропозицію щодо кандидатури на цю посаду помічника-

консультанта народного депутата України М.Семеген, як такої, що перебуває у 

кадровому резерві на дану посаду. 

Завідувач вказала, що М.Семеген перебуває в кадровому резерві на посаду 

старшого консультанта секретаріату Комітету. Будучи інтерном Комітету по 

Програмі парламентського стажування «Помічник Голови Комітету Верховної 

Ради України 2012 – 2013 рр.» виявила прискіпливу увагу та високу 

працездатність, самостійність, організованість, зібраність, вміння працювати з 

нормативно-правовими актами та вміння використовувати набутий досвід, до 

роботи ставиться сумлінно та відповідально. 

Доручення керівництва виконувала якісно та кваліфіковано, високо розвинуті 

почуття обов’язку, виконавча дисципліна, здатна генерувати обгрунтовані ідеї та 

пропозиції, самостійно здійснювати контроль за їх реалізацією. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати дану пропозицію. 

2. Запропонувати Голові Комітету підготувати подання про призначення 

М.Семеген на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6.3 

СЛУХАЛИ: інформацію Завідувача секретаріату Комітету А.Малюги щодо 

вакантної посади головного консультанта секретаріату Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

пропозицію щодо кандидатури на посаду старшого консультанта секретаріату 

Комітету за рахунок вакантної посади головного консультанта секретаріату 

Комітету на час декретної відпустки Ю.Насонової помічника-консультанта 

народного депутата України З.Семеген, як такої, що перебуває у кадровому резерві 

на дану посаду. 

Завідувач секретаріату вказала, що будучи інтерном Комітету по Програмі 

парламентського стажування «Помічник Голови Комітету Верховної Ради України 

2012 – 2013 рр.» З.Семеген виявила прискіпливу увагу та високу працездатність,  

самостійність, організованість, зібраність, вміння працювати з нормативно-

правовими актами та вміння використовувати набутий досвід, до роботи ставиться 

сумлінно та відповідально. 

Доручення керівництва виконувала якісно та кваліфіковано, високо розвинуті 

почуття обов’язку, виконавча дисципліна, здатна генерувати обгрунтовані ідеї та 

пропозиції, самостійно здійснювати контроль за їх реалізацією. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати дану пропозицію. 

2. Запропонувати Голові Комітету підготувати подання про призначення 

З.Семеген на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за 

рахунок вакантної посади головного консультанта секретаріату Комітету на час 

декретної відпустки Ю.Насонової. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про пропозиції органів 

місцевого самоврядування та рекомендації Українського інституту національної 

пам’яті щодо перейменування 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». 

М.Федорук запропонував розглянути пропозиції органів місцевого 

самоврядування та рекомендації Українського інституту національної пам’яті 

щодо перейменування окремих населених пунктів та районів та визначитись по 

кожній пропозиції окремо. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, В.В’ятрович. 

Під час обговорення питання зазначалось, що відповідно до підпункту «є» 

пункту 4 статті 1 Закону до назв, які слід перейменовувати, належать назви 

областей, районів, населених пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, 

провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, 

інших об’єктів топоніміки населених пунктів, підприємств, установ, організацій, у 

яких використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в 

комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах 

влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних 

радянських республік, працювали в радянських органах державної безпеки, а 

також назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських 

республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії 

(включаючи партійні з’їзди), річницями Жовтневого перевороту 25 жовтня (7 

листопада) 1917 року, встановленням радянської влади на території України або в 

окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників 

боротьби за незалежність України у XX столітті. 

Відповідно до пункту 8 статті 7 Закону Верховна Рада України у тримісячний 

строк, який обчислюється з дня закінчення строку, визначеного пунктом 7 цієї 

статті Закону, приймає рішення про перейменування населених пунктів та районів, 

назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, з 
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урахуванням пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування, та рекомендацій 

Українського інституту національної пам’яті. 

Народними депутатами України – членами Комітету було взято до уваги 

інформацію, що ряд органів місцевого самоврядування у шестимісячний строк з 

дня набрання чинності законом в установленому порядку не провели громадські 

слухання та не подали на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо 

перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного 

тоталітарного режиму. 

Під час розгляду питання також було наголошено, що пункт 8 статті 7 Закону 

дає можливість Верховній Раді України прийняти відповідне рішення про 

перейменування таких населених пунктів та районів на підставі рекомендацій 

Українського інституту національної пам’яті, у разі, якщо протягом встановленого 

цим Законом строку пропозицій щодо перейменування населених пунктів та 

районів не надано. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати рекомендації Українського інституту національної пам’яті 

щодо перейменування окремих населених пунктів та районів (додаток №1) та 

внести відповідні пропозиції до проекту Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів», який готується народним 

депутатам України – членам Комітету для внесення на розгляд Верховної Ради 

України, за наслідками розгляду аналогічних питань на засіданні Комітету 15 

лютого 2016 року (протокол № 38). 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених 

пунктів та районів» прийняти за основу та в цілому з урахуванням внесених 

пропозицій. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

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

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

 17лютого 2016 року 

 

1. Про призначення позачергових місцевих виборів. 

2. Про проект Постанови про призначення чергових виборів депутатів 

окремих районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Донецької 

та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів (реєстр. 

№ 3780, н.д. В.Гусак, С.Дунаєв, Ю.Іоффе, С.Сажко, І.Шурма, І.Шкіря, О.Білий, 

Д.Омельянович). 

3. Про проект Постанови про позбавлення державних нагород України та 

інших форм відзначення осіб, які сприяли чи підтримували збройну агресію 

Російської Федерації проти України або своїми діями створили загрозу 

національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України (реєстр. № 

2858, н.д. С.Висоцький, А.Герасимов, І.Геращенко, М.Іонова, П.Кишкар, 

Ю.Луценко, Д.Лубінець, А.Левус, О.Сотник). 

4. Про утворення Робочої групи Комітету з опрацювання та підготовки до 

другого читання проекту Закону України «Про Державний Прапор України» 

(реєстр. № 3334). 

5. Про позаштатних консультантів Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування. 

6. Кадрові питання. 

7. Про перейменування окремих 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». 

 

 
 


