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

Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 
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Корнієнко Т.М., Ляшко І.В., Степанян Г.С.; старший консультант Падалко О.В.  

 

Запрошені: 

Гусак В.Г. – 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; 

Демець Ю.Г. – член виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 

Громадська організація «Воля»; 

Заболотний А.В. – директор Департаменту нормативно-правової роботи та 

юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби; 
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Заїка В.В. – головний консультант Департаменту державних нагород 

Адміністрації Президента 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; 

Костюченко О.П. – начальник служби нагороджень та персонального обліку 

управління кадрової роботи Головного управління Національної гвардії України; 

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

правової допомоги Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України»; 

Лісніченко А.С. – заступник начальника відділу з питань місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального устрою Департаменту 

конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства 

юстиції України; 

Саінсус О.Д. – почесний житель м. Кіровограда, громадська організація «Воля»; 

Студенецька А.О. – головний консультант відділу з питань тимчасово 

окупованої території Головного департаменту регіональної політики Адміністрації 

Президента України; 

Суліма О.В. – начальник Управління у справах людей похилого віку та 

надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України; 

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

самоврядування та територіальної організації влади – начальник відділу з питань 

розвитку місцевого самоврядування Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України;  

Чорний О.В. – доцент кафедри історії України Кіровоградського державного 

педагогічного університету ім. В. Винниченка, Громадська організація «Воля». 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (щодо порядку та підстав розпуску виконавчого 

комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради) (реєстр. № 2800,   н.д. 

О.Сугоняко). 

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

України щодо персональної матеріальної відповідальності посадових та службових 

осіб органів державної влади та місцевого самоврядування (реєстр. №3309, н.д. 

О.Ляшко, В.Галасюк, В.Вовк, О.Кірш, А.Геращенко, О.Кужель, В.Кривенко, 

Б.Розенблат). 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державні 

нагороди України» (щодо вдосконалення законодавства в сфері відзначення громадян 

за особисті заслуги перед Україною) (реєстр. № 2140а, н.д. Ю.Мамчур, О.Дехтярчук). 

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (щодо поіменних голосувань на засіданнях 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55050
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56786
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виконкомів місцевих рад) (реєстр. № 3554, н.д. С.Євтушок, Г.Гопко, І.Гузь, 

О.Жолобецький, І.Крулько, О.Кодола, В.Войціцька, Н.Веселова). 

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

депутатів місцевих рад» (щодо відкликання депутатів місцевих рад) (реєстр. 

№3693, друге читання). 

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

містять символіку комуністичного тоталітарного режиму за пропозиціями органів 

місцевого самоврядування та рекомендаціями Українського інституту 

національної пам'яті. 

7. Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо процедури 

набуття повноважень сільським, селищним, міським головою. 

8. Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо можливості 

обрання одного старости виборцями декількох населених пунктів об'єднаної 

територіальної громади на підставі рішення відповідної місцевої ради. 

9. Про обговорення проекту Постанови Верховної Ради України про 

проведення у квітні 2016 року парламентських слухань на тему: «Стратегія 

реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи». 

10. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування за третю сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання  (вересень 2015 року - лютий 2016 року). 

11.  Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий - липень 2016 року). 

12.  Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування до проекту порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2016 року). 

13.  Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування на період четвертої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2016 року). 

 

*** 

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. 

 

Секретар Комітету О.Гончаренко вніс пропозицію розглянути питання про 

позаштатного консультанта Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування. 

Пропозицію підтримано. 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57257
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Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом 

голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (щодо порядку та підстав розпуску виконавчого комітету 

сільської, селищної, міської, районної у місті ради) (реєстр. № 2800, н.д. О.Сугоняко). 

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

України щодо персональної матеріальної відповідальності посадових та службових 

осіб органів державної влади та місцевого самоврядування (реєстр. №3309, н.д. 

О.Ляшко, В.Галасюк, В.Вовк, О.Кірш, А.Геращенко, О.Кужель, В.Кривенко, 

Б.Розенблат). 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державні 

нагороди України» (щодо вдосконалення законодавства в сфері відзначення громадян 

за особисті заслуги перед Україною) (реєстр. № 2140а, н.д. Ю.Мамчур, О.Дехтярчук). 

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (щодо поіменних голосувань на засіданнях 

виконкомів місцевих рад) (реєстр. № 3554, н.д. С.Євтушок, Г.Гопко, І.Гузь, 

О.Жолобецький, І.Крулько, О.Кодола, В.Войціцька, Н.Веселова) 

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

депутатів місцевих рад» (щодо відкликання депутатів місцевих рад) (реєстр. 

№3693, друге читання). 

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

містять символіку комуністичного тоталітарного режиму за пропозиціями органів 

місцевого самоврядування та рекомендаціями Українського інституту 

національної пам'яті. 

7. Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо процедури 

набуття повноважень сільським, селищним, міським головою. 

8. Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо можливості 

обрання одного старости виборцями декількох населених пунктів об'єднаної 

територіальної громади на підставі рішення відповідної місцевої ради. 

9. Про обговорення проекту Постанови Верховної Ради України про 

проведення у квітні 2016 року парламентських слухань на тему: «Стратегія 

реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи». 

10. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування за третю сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання  (вересень 2015 року - лютий 2016 року). 

11.  Про календарний  план проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики  та місцевого  самоврядування та 

його підкомітетів на період четвертої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий - липень 2016 року). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55050
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56786
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57257
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12.  Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики  та місцевого  самоврядування до проекту порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2016 

року). 

13.  Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування на період четвертої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2016 року). 

14. Про позаштатного консультанта Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублика про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо порядку та підстав розпуску 

виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради) (реєстр. 

№2800  від 08.05.2015 р.), поданий народним депутатом України О.Сугонякою. 

Ю.Бублик вказав, що даним законопроектом встановлюються підстави та 

механізми розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у 

місті ради.  Зокрема, у законопроекті пропонуються зміни до статей 26 та 51 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких передбачається 

можливість розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у 

місті ради не тільки шляхом прийняття такого рішення на пленарному засіданні 

відповідної місцевої ради, а й за рішенням суду, яке набрало законної сили. Відповідно 

до запропонованих у законопроекті змін, суд ухвалює рішення про розпуск 

виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, якщо 

прийде до висновку, що відповідний виконавчий комітет своїми діями та/або 

бездіяльністю та/або рішенням порушує права та/або інтереси особи (фізичної 

особи, юридичної особи, фізичної особи-підприємця), або кола осіб (фізичних осіб, 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців). 

Голова підкомітету наголосив, що: 

- Комітет з питань бюджету у своєму висновку від 22.07.2015 р. № 04-13/8-1848 

зазначає, що законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджетів 

(призведе до збільшення видатків місцевих бюджетів за умови виконання рішення 

суду про стягнення судового збору з органу місцевого самоврядування). Також 

звертається увага, що до законопроекту не надано фінансово-економічного 

обґрунтування, включаючи відповідні розрахунки та пропозиції щодо джерел 

проведення таких видатків для збалансування місцевих бюджетів; 

- Комітет з питань запобігання і протидії корупції у висновку від 26.10.2015 р.   № 

04-19/17-3142 вказує, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект 

акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства; 

- Комітет з питань правової політики та правосуддя у висновку від 24.12.2015 р. 
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№ 04-29/21-6828 наголошує, що законопроект суперечить положенням 

Конституції України. Зокрема, у висновку звертається увага на те, що виконавчий 

комітет місцевої ради є колегіальним органом, а законопроектом пропонується 

передбачити, що орган судової влади своїм рішенням може припинити повноваження 

органу місцевого самоврядування - зазначена законодавча ініціатива не узгоджується 

з частиною другою статті 61 Основного Закону, якою передбачено, що юридична 

відповідальність особи має індивідуальний характер; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» у висновку від 26.01.2016 р. № 5-10 пропонує за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект відхилити. У висновку Асоціації зазначається, що 

неприйнятною є пропозиція позбавити виключно сільську, селищну, міську раду 

права розпускати її виконавчий комітет, надавши таке право суду. Такий підхід, на 

думку фахівців Асоціації,  суперечить принципу організаційної самостійності органів 

місцевого самоврядування, закріпленому Європейською хартією місцевого 

самоврядування; такий підхід не враховує положень законодавства України про 

судочинство, яке не визначає процедуру судового розгляду подібних питань; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 21.12.2015 р. № 16/3-1837/2800 пропонує за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект відхилити. На думку фахівців Управління, 

втручання в роботу місцевої ради з боку інших органів влади, зокрема, суду є 

неприпустимим. Виконання судом функцій установчої влади не відповідає 

правовій природі судової влади. Суд не уповноважений приймати рішення про 

розпуск виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради. 

У висновку звертається увага на те, що законодавче закріплення можливості 

розпуску виконавчого комітету ради за рішенням суду не узгоджується з одним із 

базових принципів організації та діяльності органів влади (в тому числі органів 

місцевого самоврядування) – безперервністю їх функціонування, який знайшов 

відображення у приписі частини першої статті 51 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Враховуючи вказані висновки, голова підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублик запропонував Комітету звернутися до Голови 

Верховної Ради України з пропозицією повернути даний законопроект 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, на підставі частини першої, пункту 1 частини 

другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України. 

УХВАЛИЛИ:  
Запропонувати Голові Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо 

порядку та підстав розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради) (реєстр. № 2800 від 08.05.2015 р.), поданий народним 

депутатом України О.Сугонякою, повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному 
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засіданні Верховної Ради України як такий, що суперечить положенням 

Конституції України, на підставі частини першої, пункту 1 частини другої статті 

94 Регламенту Верховної Ради України. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо персональної 

матеріальної відповідальності посадових та службових осіб органів державної 

влади та місцевого самоврядування» (реєстр. № 3309 від 09.10.2015), поданий 

народними депутатами України О.Ляшком, В.Галасюком, В.Вовком, О.Кіршем, 

А.Геращенком, О.Кужель, В.Кривенком, Б.Розенблатом. 

А.Шкрум наголосила, що законопроектом пропонується внести низку змін до 

Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу законів про працю 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного 

кодексу України, законів України «Про адміністративні послуги», «Про гарантії 

держави щодо виконання судових рішень», «Про державну службу», «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з метою 

посилення цивільно-правової та адміністративної відповідальності посадових та 

службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю цих осіб. 

Голова підкомітету вказала, що: 

- Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку  зазначає, 

що даний законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства; 

- Міністерство оборони України вказує, що в межах компетенції пропозицій і 

зауважень до законопроекту не має;  

- Вищий адміністративний суд України у своєму висновку зауважує, що на 

сьогодні існує достатньо законодавчих механізмів притягнення державних 

службовців до відповідальності за неналежне виконання ними своїх посадових 

обов’язків. У зв’язку з цим наголошується, що запровадження додаткової цивільно-

правової відповідальності державних службовців без встановлення стимулюючого 

рівня оплати їх праці є передчасним, оскільки може призвести до відтоку 

висококваліфікованих фахівців з органів державної влади і, як наслідок, руйнації 

державної служби в цілому. З огляду на зазначене Вищий адміністративний суд 

України не підтримує даний законопроект; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» висловила зауваження концептуального характеру до даного 

законопроекту і вважає за доцільне запропонувати суб’єктам права законодавчої 

ініціативи доопрацювати  його з урахуванням цих зауважень; 

- За висновком Комітету з питань правової політики та правосуддя 

законопроект не суперечить положенням Конституції України. 
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- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України також висловило низку суттєвих зауважень до законопроекту і вважає за 

доцільне його відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Під час обговорення питання члени Комітету зауважували, що в цілому 

погоджуються із зауваженнями, висловленими Головним науково-експертним 

управлінням Апарату Верховної Ради України і вважають, що покладення на 

посадових і службових осіб державних органів матеріальної відповідальності 

перед державою в порядку регресу в повному обсязі (що включає відшкодування 

не тільки реальних збитків, а й упущеної вигоди) не узгоджується із 

загальновизнаними умовами притягнення особи до юридичної відповідальності. 

Крім того, члени Комітет зазначили на недоцільності внесення змін до чинної 

редакції Закону України «Про державну службу», оскільки на сьогодні прийнятий 

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу», який набиратиме 

чинності з 1 травня 2016 року і положення якого щодо матеріальної 

відповідальності державних службовців не узгоджуються із запропонованими 

змінами. 

Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування А.Шкрум внесла пропозицію – рекомендувати Верховній Раді 

України проект з реєстр. № 3309 за наслідками розгляду в першому читанні 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо персональної 

матеріальної відповідальності посадових та службових осіб органів державної 

влади та місцевого самоврядування» (реєстр. № 3309 від 09.10.2015), поданий 

народними депутатами України О.Ляшком, В.Галасюком, В.Вовком, О.Кіршем, 

А.Геращенком, О.Кужель, В.Кривенком, Б.Розенблатом, за наслідками розгляду в 

першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

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

внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України» (щодо 

вдосконалення законодавства в сфері відзначення громадян за особисті заслуги 

перед Україною) (реєстр. № 2140а), поданий народними депутатами України 

Ю.Мамчуром та О.Дехтярчуком. 
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Голова підкомітету вказав, що даним законопроектом пропонується 

шляхом внесення змін до статті 9 Закону України «Про державні нагороди 

України» віднести волонтерів до переліку осіб, які мають право на нагородження 

відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» з метою «стимулювання волонтерської 

діяльності для досягнення високих показників у виконанні волонтерської роботи 

та відновлення соціальної справедливості відносно осіб, які проводять таку 

роботу». 

Доповідач наголосив, що: 

- Комітет Верховної Ради України з питань бюджету за наслідками розгляду 

законопроекту ухвалив висновок про те, що даний проект Закону матиме вплив на 

показники державного бюджету (потребуватиме витрат бюджету, що 

здійснюватимуться в межах щорічно визначених бюджетних призначень на 

здійснення відповідних заходів) і у разі прийняття відповідного закону він може 

набирати чинності у терміни, визначені авторами законопроекту; 

- 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;  

- Міністерство оборони України підтримує законопроект без зауважень; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України за 

наслідками розгляду законопроекту висловило низку пропозицій та зауважень 

щодо його змісту. Зокрема, Головне управління вважає, що пропозиція 

законопроекту щодо встановлення відзнаки «Іменна вогнепальна зброя» для 

нагородження волонтерів викликає певний сумнів, оскільки Законом України «Про 

державні нагороди України» та Положенням про відзнаку Президента України 

«Іменна вогнепальна зброя», затвердженого Указом Президента України від 29 

квітня 1995 року № 341/95, така відзнака передбачена для нагородження осіб 

виключно офіцерського складу, які мають офіцерське звання. Визначені 

законодавством критерії наявності у особи офіцерського звання обумовлюються 

володінням навиками та вміннями, психологічними характеристиками щодо 

належного поводження з вогнепальною зброєю. З іншого боку, виходячи зі змісту 

положень Закону України «Про волонтерську діяльність», діяльність волонтерів 

має гуманітарну спрямованість, що не є обґрунтованою підставою для 

нагородження їх відзнакою «Іменна вогнепальна зброя». Головне управління 

також вважає, що досягнення мети законопроекту можливе не стільки за рахунок 

встановлення для волонтерів відзнаки «Іменна вогнепальна зброя», скільки за 

рахунок удосконалення існуючої системи державних нагород, запровадження для 

волонтерів такої державної нагороди, яка б повною мірою відповідала основним 

засадам волонтерської діяльності, або ж шляхом відзначення волонтерів вже 

існуючими державними нагородами. Отже, Головне науково-експертне управління 

вважає, що за результатами розгляду даного законопроекту в першому читанні 

його доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 
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О.Дехтярчук запропонував Комітету визначитися щодо рішення 

підкомітету - рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 

частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект з реєстр. № 

2140а за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

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

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про державні нагороди України» (щодо вдосконалення 

законодавства в сфері відзначення громадян за особисті заслуги перед Україною) 

(реєстр. № 2140а), поданий народними депутатами України Ю.Мамчуром та 

О.Дехтярчуком, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові 

підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород 

О.Дехтярчуку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублика про проект Закону України про внесення змін до статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо поіменних 

голосувань на засіданнях виконкомів місцевих рад) (реєстр. № 3554), поданий 

народними депутатами України С.Євтушком, Г.Гопко, І.Гузем, О.Жолобецьким, 

І.Крульком, О.Кодолою, В.Войціцькою, Н.Веселовою. 

Ю.Бублик вказав, що за визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи, 

законопроект покликаний зробити голосування у всіх виконавчих комітетах місцевих 

рад поіменними, а результати голосувань – загальнодоступними, що підвищить 

відповідальність і якість роботи кожної посадової особи місцевого самоврядування. 

Авторами законопроекту пропонуються зміни до частини шостої статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких рішення 

виконавчого комітету ради приймаються на його засіданні більшістю голосів від 

загального складу виконавчого комітету відкритим поіменним голосуванням і 

підписуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті 

ради. Передбачається, що процедура відкритого поіменного голосування 

визначається регламентом відповідної ради, а його результати розміщуються в 

день голосування і постійно зберігаються на офіційному веб-сайті ради. 

Голова підкомітету наголосив, що: 

- Комітет з питань запобігання і протидії корупції у висновку від 28.01.2016р. 

№ 04-19/17-7336 зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів 

– проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» у висновку від 26.01.2016 р. № 5-10 пропонує за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект відхилити. На думку Асоціації, питання, зазначене 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18002
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18002
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18091
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6073
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6073
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18021
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18021
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у законопроекті, не становить предмету закону та не узгоджується з пунктом 15 

частини першої статті 92 Конституції України і має регулюватися місцевою радою; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 19.01.2016 р. № 16/3-36/3554 не підтримує прийняття законопроекту 

та виловлює пропозицію щодо комплексного удосконалення Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні».  На думку фахівців Управління, з огляду на 

принцип розподілу повноважень між представницькими та виконавчими органами 

місцевого самоврядування процедура голосування має визначатись не 

регламентом відповідної ради, як пропонується у законопроекті, а безпосередньо 

виконавчим комітетом ради. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Ю.Бублик запропонував Комітету рекомендувати Верховній Раді України 

проект з реєстр. № 3554 за наслідками розгляду в першому читанні повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(щодо поіменних голосувань на засіданнях виконкомів місцевих рад) (реєстр. № 

3554), поданий народними депутатами України С.Євтушком, Г.Гопко, І.Гузем, 

О.Жолобецьким, І.Крульком, О.Кодолою, В.Войціцькою, Н.Веселовою, за 

наслідками розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевого самоврядування Ю.Бублика. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублика про проект Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (щодо відкликання депутатів 

місцевих рад)» (реєстр. № 3693, друге читання). 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Ю.Бублик 

поінформував, що вказаний законопроект був розглянутий на засіданні Робочої 

групи, утвореної рішенням Комітету на базі підкомітету з питань місцевого 

самоврядування у складі народних депутатів України – членів підкомітету, під час 

якого були опрацьовані 38 пропозицій і поправок до законопроекту, що надійшли 

від 11 народних депутатів України. Також законопроект був предметом розгляду 

на засіданні підкомітету з питань місцевого самоврядування.  

Ю.Бублик наголосив, що, з огляду на низку критичних зауважень, що 

надійшли до законопроекту від суб’єктів права законодавчої ініціативи, 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18002
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18002
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18091
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6073
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6073
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18021
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18021
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України» та Львівської міської ради, Робочою групою Комітету та 

підкомітетом на своїх засіданнях було ухвалено рішення – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України законопроект з реєстраційним № 3693 за 

наслідками розгляду в другому читанні відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував наступний регламент розгляду 

питання: обговорювати усі пропозиції та поправки суб’єктів права законодавчої 

ініціативи, які викладені в порівняльній таблиці до законопроекту з реєстр. № 3693 і 

голосувати кожну пропозицію та поправку окремо. 

«Враховано» – поправки з №№ 5, 8-10, 18, 19, 25. 

Рішення прийняті. 

 

 «Відхилено» – поправки з №№ 1, 3, 4, 6, 7, 11-13, 15-17, 21, 26, 27, 29-33. 

Рішення прийняті. 

 

 «Враховано частково» – поправки з №№ 14, 20, 23, 24, 28 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано редакційно» – поправки з №№ 2, 22. 

Рішення прийняті. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (щодо 

відкликання депутатів місцевих рад)» (реєстр. № 3693) відхилити, а якщо 

Парламент України не підтримає пропозицію Комітету щодо відхилення – 

рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект в другому читанні 

та в цілому в остаточній редакції, запропонованій Комітетом.  

2.  Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України народного депутата України, Голову Комітету С.Власенка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Під час розгляду законопроекту на засіданні Комітету Голова Комітету 

С.Власенко доручав секретаріату Комітету доопрацювати текст даного 

законопроекту з урахуванням висловлених на засіданні Комітету зауважень та 

вимог законодавчої техніки (редакційне і техніко-юридичне доопрацювання). 

Пропозицію підтримано.  

 
 

*** 

Голова Комітету С.Власенко запропонував у разі прийняття законопроекту з 

реєстр. № 3693 за результатами розгляду в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці 
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відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його 

техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України. 

Пропозицію підтримано. 

 

6. 

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. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати пропозиції органів місцевого самоврядування та рекомендації 

Українського інституту національної пам’яті щодо перейменування населених 

пунктів (додаток №1) та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених 

пунктів» (реєстр. № 3854), з урахуванням зазначених пропозицій. 

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» (реєстр. № 3854) (доопрацьований) прийняти за основу та в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 

розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова підкомітету також звернув увагу, що пропозиції Корнинської селищної 

ради Попілянського району Житомирської області про перейменування селища 

Радгоспне на селище Корнин та Кулиничівської селищної ради про 

перейменування селища Фрунзе на селище Кулиничі суперечать положенням 

частини дев'ятої статті 5 Закону України «Про географічні назви», відповідно до 

якої присвоєння однієї і тієї ж назви кільком однорідним географічним об'єктам у 

межах одного населеного пункту або району не допускається. 
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Враховуючи зазначене М.Федорук запропонував звернутись до 

Корнинської та Кулиничівської селищних рад  щодо надання інших пропозицій для 

перейменування відповідних населених пунктів. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету С.Власенко також наголосив, що до Комітету надійшло рішення 

Дніпропетровської міської ради щодо перейменування міста Дніпропетровська 

Дніпропетровської області та вказав, що на розгляді Верховної Ради України також 

знаходяться проекти постанов Верховної Ради України «Про перейменування міста 

Дніпропетровська Дніпропетровської області» (реєстр. № 3864), внесений народним 

депутатом України А.Денисенком та «Про збереження найменування міста 

Дніпропетровськ Дніпропетровської області щодо зміни етимології найменування 

міста – визначення найменування міста Дніпропетровська за назвою ріки Дніпро 

та на честь Святого Апостола Петра» (реєстр. № 4001), внесений народним 

депутатом України О.Вілкулом. 

Голова Комітету запропонував попередньо обговорити питання 

перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

За наслідками попереднього обговорення питання щодо перейменування міста 

Дніпропетровськ, враховуючи, що законами України «Про географічні назви» та 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» не 

передбачено зміну назви населеного пункту шляхом зміни її етимології, народні 

депутати України – члени Комітету попередньо висловили підтримку пропозиції 

перейменувати місто Дніпропетровськ на місто Дніпро, оскільки зазначена назва є 

найбільш компромісною. 

С.Власенко вказав, що 15 лютого 2016 року на засіданні Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

заплановано розглянути звернення Дніпропетровської міської ради та вищевказані 

проекти постанов Верховної Ради України і прийняти остаточне рішення щодо 

перейменування міста Дніпропетровськ. 

Голова Комітету запропонував звернутися до Дніпропетровської міської ради 

з проханням до 12 лютого 2016 року висловити позицію з даного питання. 

Пропозицію підтримано. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

інформацію голови підкомітету з питань місцевого самоврядування Ю.Бублика 

про лист Центральної виборчої комісії у зв’язку із зверненням Якубовського С.О. 

та народного депутата України Македона Ю.М. щодо процедури набуття 

повноважень сільським, селищним, міським головою. 

О.Бойко запропнувала обговорити проект роз’яснення. 
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РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Комітету Верховної Ради України 

з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування щодо процедури набуття повноважень 

сільським, селищним, міським  головою 
(відповідно до частини першої статті 13 та частини третьої статті 21 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України») 
 

У Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування розглянуто лист Центральної 

виборчої комісії у зв’язку із зверненням Якубовського С.О. та народного депутата 

України Македона Ю.М. щодо процедури набуття повноважень сільським, 

селищним, міським головою. 

За інформацією наданою Центральною виборчою комісією у вказаних 

зверненнях повідомляється про проведення першої сесії новообраної селищної 

ради та оголошення на ній рішення селищної виборчої комісії про обрання 

селищного голови до прийняття вказаною виборчою комісією рішення про його 

реєстрацію. 

При цьому, особа, обрана селищним головою, після проведення першої сесії 

новообраної ради подала до селищної виборчої комісії заяву про продовження 

строку для подання документів для її реєстрації, а згодом – заяву про відмову від 

посади селищного голови. 

У зв’язку з цим, Центральна виборча комісія зазначає, що за змістом статей 14 

та 68 Закону України «Про місцеві вибори» в разі дострокового припинення 

повноважень сільського, селищного, міського голови призначаються позачергові 

місцеві вибори, бюджетні витрати на які здійснюються за рахунок коштів 

відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного 

бюджету України, а у разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським 

головою, такою, яка відмовилася від вказаної посади, призначаються повторні 

місцеві вибори, що проводяться за рахунок коштів відповідного місцевого 

бюджету. 

З метою належного та всебічного розгляду порушеного питання вказаний лист 

було скеровано до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України». 

Позиція Комітету ґрунтується на положеннях Конституції України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21 травня 1997 року №280/97-

ВР), «Про запобігання корупції» (від 4 жовтня 2014 року № 1700-VII), «Про місцеві 

вибори» (від 14 липня 2015 року № 595-VIII), Рішення Конституційного Суду 

України від 6 липня 1997 року № 7-рп (справа про сумісництво посад народного 

депутата України і міського голови) тощо. 

1. В частині надання роз’яснення щодо процедури набуття повноважень 

сільським, селищним, міським головою порушувалось питання щодо можливості 

набуття повноважень сільського, селищного, міського голови без прийняття 

рішення відповідною територіальною виборчою комісією про його реєстрацію.  
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1.1. Так, на думку фахівців Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України», набуття сільським, 

селищним, міським головою повноважень без прийняття рішення відповідною 

територіальною виборчою комісією про його реєстрацію (як свідчення того, що на 

момент вступу на посаду голова не суміщає свою службову діяльність з іншим 

представницьким мандатом, іншою роботою (посадою), в тому числі на 

громадських засадах) в рамках чинного законодавства є неможливим. 

Розглядаючи порушені питання, Комітет виходив з такого. 

1.2. Відповідно до частини другої статті 141 Конституції України 

територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права 

обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, 

міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях.  

Згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова є головною 

посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного 

об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.  

Так, роз’яснюючи базові положення правового статусу сільського, селищного, 

міського голови, Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 6 липня 1999 

року № 7-рп (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського 

голови) зазначив, що міський голова як особа, що має представницький мандат, 

виступає від імені виборців, зокрема, представляє територіальну громаду, міську 

раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими 

органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян тощо; звертається до 

суду з питань визнання незаконними актів відповідних органів місцевого 

самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та 

організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також 

повноваження ради та її органів; укладає від імені територіальної громади, міської 

ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства (частина третя 

статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Виконання цих 

функцій та повноважень має місце тому, що виборці обрали його і наділили 

мандатом (тобто дорученням) (пункт 4 мотивувальної частини Рішення). 

Виходячи зі статусу сільського, селищного, міського голови, абсолютно 

логічною є вимога частини третьої статті 12 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до якої сільський, селищний, міський 

голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність 

з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою 

оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою 

діяльністю. 

Зазначене положення корелюється з положеннями пункту 1 частини першої 

статті 3 та частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції», 

відповідно до яких сільським, селищним, міським головам забороняється 

займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи 
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контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на 

меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з 

управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній 

громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді 

(спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України. 

Таким чином, оскільки законодавство України забороняє сільському, 

селищному, міському голові суміщати свою службову діяльність з іншим 

представницьким мандатом, іншою роботою (посадою), в тому числі на 

громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової 

і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 

практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, набуттю відповідних 

повноважень має передувати відмова від зазначених видів діяльності. В іншому 

випадку набуття особою відповідних повноважень буде суперечити вимогам 

законодавства України, що є недопустимим.  

З метою недопущення порушення зазначених вимог про несумісність 

законодавство України містить запобіжні механізми. 

Так, згідно з абзацом першим частини першої та частинами другою, третьою і 

шостою статті 89 Закону України «Про місцеві вибори» особа, обрана сільським, 

селищним, міським головою, для її реєстрації, у разі наявності іншого 

представницького мандата, зобов’язана подати до територіальної виборчої комісії 

протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів 

копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, 

поданої відповідно до сільської, селищної, міської ради. Особа, обрана сільським, 

селищним, міським головою, одночасно з копією заяви про припинення дії іншого 

представницького мандата подає документ про звільнення з роботи (посади), 

несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови. 

У разі звернення особи, обраної сільським, селищним, міським головою, до 

територіальної виборчої комісії щодо наявності поважних причин, які 

перешкоджають виконанню вимог частини першої цієї статті, територіальна 

виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і 

встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні 

цих причин поважними. 

У п’ятиденний строк з дня отримання документів, зазначених у частині 

першій цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію 

сільського, селищного, міського голови. 

При цьому, у разі невиконання без поважних причин та у строки, передбачені 

частинами першою та другою цієї статті, особою, обраною на посаду сільського, 

селищного, міського голови, вимог частини першої цієї статті територіальна 

виборча комісія приймає рішення про визнання особи такою, що відмовилася 

відповідно від посади сільського, селищного, міського голови, та призначає 

повторні вибори відповідно сільського, селищного, міського голови. 

Таким чином, законодавство України встановлює жорсткі вимоги до осіб, 

обраних на посаду сільського, селищного, міського голови, щодо подання 

територіальній виборчій комісії документів про припинення дії іншого 
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представницького мандата та про звільнення з роботи (посади), несумісної 

з посадою сільського, селищного, міського голови. Неподання вказаних документів 

тягне за собою визнання особи такою, що відмовилася від посади сільського, 

селищного, міського голови, та призначення повторних виборів. 

Згідно з частиною дванадцятою статті 85 Закону України «Про місцеві 

вибори» про підсумки голосування та результати виборів територіальна виборча 

комісія приймає відповідне рішення. Про результати виборів сільського, 

селищного, міського голови відповідна територіальна виборча комісія інформує 

відповідну раду на її першому пленарному засіданні відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

Частина перша статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» визначає, що повноваження сільського, селищного, міського голови 

починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською 

виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. 

Згідно з частиною другою статті 46 вказаного Закону перша сесія новообраної 

сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною 

виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних 

депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно 

до статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова 

зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки 

виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, 

міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового 

скликання та новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до 

статті 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої сесії 

новообраний голова. 

У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, селищний, 

міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної 

виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в 

кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на 

пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря 

ради він головує на пленарних засіданнях ради. 

Таким чином, законодавство України пов’язує проведення першої сесії 

новообраної сільської, селищної, міської ради з реєстрацією новообраних 

депутатів відповідної ради. Тобто, набуття повноважень новообраних депутатів 

пов’язано з їх реєстрацією відповідною територіальною виборчою комісією. 

Водночас, стосовно сільського, селищного, міського голови така вимога прямо не 

передбачена.     

Разом з тим, виходячи з визначених законодавством України вимог 

несумісності стосовно сільського, селищного, міського голови та враховуючи, що 

реєстрація територіальною виборчою комісією сільського, селищного, міського 

голови є підтвердженням відповідності зазначеним вимогам, можна дійти 

висновку, що набуттю повноважень сільським, селищним, міським головою має 

передувати його реєстрація відповідною територіальною виборчою комісією. 

При цьому слід враховувати, що частина дванадцята статті 85 Закону 

України «Про місцеві вибори» передбачає, що на першій сесії новообраної сільської, 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/280/97-%D0%B2%D1%80/paran582#n582
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селищної, міської ради голова відповідної територіальної виборчої 

комісії інформує раду саме про результати виборів сільського, селищного, міського 

голови, а частина перша статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» не пов’язує набуття повноважень сільського, селищного, міського 

голови обов’язково з першою сесією новообраної ради або її першим пленарним 

засіданням. 

Разом з тим, Комітет констатує, що з метою вирішення порушеного у листі 

Центральної виборчої комісії питання Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» потребує більш чітких формулювань, що буде 

враховано Комітетом при опрацюванні нової редакції закону України про місцеве 

самоврядування, розробленого після внесення відповідних змін до Конституції 

України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував ухвалити підготовлений 

підкомітетом з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та 

інших форм безпосередньої демократії та підкомітетом з питань місцевого 

самоврядування текст роз’яснення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорука про звернення Центральної виборчої комісії 

щодо надання роз’яснення положень законів України в частині можливості 

обрання одного старости виборцями декількох населених пунктів об'єднаної 

територіальної громади на підставі рішення відповідної місцевої ради. 

О.Бойко запропонувала обговорити проект роз’яснення. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 

Комітету Верховної Ради України 

з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування щодо можливості обрання одного старости 

виборцями декількох населених пунктів об’єднаної територіальної громади на 

підставі рішення відповідної місцевої ради 
(відповідно до частини першої статті 13 та частини третьої статті 21 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України») 
 

У Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування в межах предмету відання 

розглянуто звернення Центральної виборчої комісії щодо надання роз’яснення 

положень законів України в частині можливості обрання одного старости 
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виборцями декількох населених пунктів об'єднаної територіальної громади на 

підставі рішення відповідної місцевої ради. 

Позиція Комітету ґрунтується на положеннях Конституції України, 

Європейської хартії місцевого самоврядування (від 15 жовтня 1985 року, що 

ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року № 452), законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21 травня 1997 року  № 280), «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» (від 5 лютого 2015 року № 157), 

«Про місцеві вибори» (від 14 липня 2015 року № 595) тощо. 

Розглядаючи порушене питання, Комітет виходив з такого. 

Стаття 7 Конституції України визначає, що в Україні визнається і гарантується 

місцеве самоврядування.  

Відповідно до частини першої статті 3 Європейської хартії місцевого 

самоврядування місцеве самоврядування означає право і спроможність органів 

місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління 

суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах 

місцевого населення. 

В розвиток положень Основного Закону України та Європейської хартії 

місцевого самоврядування Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» встановлено, що місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване 

державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи 

добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – 

самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України (частина перша статті 2 Закону). 

Виходячи з положень статті 146 Конституції України питання, які не 

врегульовані Основним Законом України, зокрема, питання організації місцевого 

самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого 

самоврядування визначаються законом. 

Враховуючи зазначене та з метою створення умов для належного 

представлення інтересів жителів у вирішенні питань місцевого значення в 

об’єднаних територіальних громадах, участі у реалізації соціально-економічного, 

культурного розвитку відповідної території, задоволення їх соціальних, побутових 

та інших потреб шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, законодавцем 

внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

включено до системи місцевого самоврядування нову посадову особу місцевого 

самоврядування – старосту. 

Згідно з частиною першою статті 141 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у селах, селищах, визначених за рішенням місцевої 

ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад», за винятком її 

адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої 

ради. 

Відповідно до частини шостої статті 2 Закону України «Про місцеві вибори» 

вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в 

єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія 
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відповідного населеного пункту (села або селища) у складі об’єднаної 

сільської, селищної, міської територіальної громади. 

Комітет звертає увагу, що з метою уникнення порушення принципу рівності 

прав громадян, в об’єднаній територіальній громаді не може бути населених 

пунктів, жителі яких не зможуть скористатись своїм правом на обрання старости 

та відповідне представлення своїх інтересів у виконавчих органах сільської, 

селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади. 

Крім того, з метою не допущення погіршення якості та доступності послуг, що 

надаються в об’єднаній територіальній громаді до обрання старост, пунктом 3 

Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад» передбачено, що у селах, селищах, в яких знаходилися 

органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, 

обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка 

здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної 

територіальної громади до об’єднання. 

Вищенаведені нормативні положення у взаємозв’язку з нормами Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких органи 

місцевого самоврядування наділяються цим та іншими законами власними 

повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою 

діяльність відповідно до закону, а їх рішення є обов’язковими до виконання на 

відповідній території, дозволяють дійти наступних висновків. 

Зазначені положення законів України наділяють правом місцеву раду 

об’єднаної територіальної громади визначати перелік сіл, селищ, в яких обирається 

староста на строк повноважень місцевої ради. Таким чином, своїм рішенням 

місцева рада, виходячи з власних організаційних, фінансових та матеріальних 

можливостей, визначає кількість старост, які будуть обрані в об’єднаній 

територіальній громаді та відповідні території об’єднаної територіальної громади, 

на якій старости будуть реалізовувати свої права та виконувати обов’язки. 

При цьому, на думку Комітету, частина території об’єднаної територіальної 

громади, на якій староста реалізовує свої права та виконує обов’язки, може 

складатись як з одного населеного пункту, так і з декількох, жителі яких і повинні 

мати право обирати відповідного старосту. 

Також з метою забезпечення однозначності тлумачення та застосування 

окремих положень законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

місцеві вибори» та «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо 

можливості обрання одного старости виборцями декількох населених пунктів 

об'єднаної територіальної громади на підставі рішення відповідної місцевої ради, 

доцільно здійснити уточнення вищезгаданих положень законів України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. Голова Комітету С.Власенко запропонував ухвалити 

підготовлений підкомітетом з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії та підкомітетом з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою текст роз’яснення.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 14 народних депутатів України, «Утримався –     1 

народний депутат України. 



 22 

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про проект 

Постанови Верховної Ради України про проведення у квітні 2016 року 

парламентських слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: 

проблемні питання, шляхи, методи та способи». 

Секретар Комітету поінформував присутніх, що відповідно до Регламенту 

Верховної Ради України парламентські слухання у Верховній Раді проводяться з 

метою вивчення питань, що становлять суспільний інтерес та потребують 

законодавчого врегулювання. Парламентські слухання проводяться в сесійний 

період, як правило, не більше одного разу на місяць у дні тижня, що відводиться 

для роботи в комітетах, депутатських фракціях (депутатських групах). Пропозиція 

щодо проведення парламентських слухань може бути внесена на основі рішення, 

прийнятого комітетом з відповідного питання, у вигляді проекту постанови 

Верховної Ради, в якому має визначатися тема парламентських слухань та дата їх 

проведення.  

Проведення зазначених парламентських слухань було передбачено пунктом 1 

Рекомендацій комітетських слухань на тему: «Питання тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», проведених 

Комітетом 18 травня 2015 року, та базується на необхідності виконання положень 

пункту 6 «Статус тимчасово окупованих і тимчасово непідконтрольних територій» 

розділу I «Реформа системи національної безпеки та оборони» Угоди про коаліцію 

депутатських фракцій «Європейська Україна». 

Метою проведення даного заходу є сприяння формуванню цілісного бачення, 

принципів і підходів до основ державної політики щодо тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Секретар Комітету О.Гончаренко запропонував підтримати пропозицію щодо 

проведення 3 лютого 2016 року парламентських слухань на тему: «Стратегія 

реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати пропозицію щодо проведення 3 лютого 2016 року 

парламентських слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: 

проблемні питання, шляхи, методи та способи». 

2. Внести на розгляд парламенту відповідний проект Постанови про 

проведення парламентських слухань із зазначеного питання. 

3. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із 

зазначеного питання визначити народного депутата України - секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 
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4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на Заступника Голови 

Комітету, народного депутата України С.Кудлаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

10.  
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Звіт Комітету 

з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування за третю сесію Верховної Ради України восьмого скликання 
(вересень 2015 р. – лютий 2016 р.). 

О.Гончаренко вказав, що відповідно до статей 13, 53 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України» наприкінці кожної сесії парламенту комітет 
розглядає питання про Звіт Комітету та іншу діяльність. 

Секретар Комітету запропонував членам Комітету ознайомитись із звітом 
Комітету за третю сесію Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 
2015 р. – лютий 2016 р.) та затвердити його. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 
члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування за третю сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання (вересень 2015 р. – лютий 2016  р.). 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

11.  

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про календарний 

план проведення засідань Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування та його підкомітетів на період четвертої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2016 р.). 

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

комітети Верховної Ради України» Комітети планують свою роботу на період 

діяльності сесії та запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

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

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий - липень 2016 р.) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. 

(Додається). 

2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період 

четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання склаcти графіки 

засідань підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою 

Комітету. 

3. В календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що: 
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- засідання Комітету проводяться кожної середи о 15:00 у дні пленарних 

засідань Верховної Ради України; 

- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 

4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів покласти на секретаря Комітету О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

12.  

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Пропозиції до 

проекту порядку денного  четвертої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий - липень 2016 р.). 

О.Гончаренко звернув увагу на вимоги статті 13 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» та статті 21 Регламенту Верховної Ради України 

та запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити Пропозиції Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування до проекту порядку денного 

четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2016 р.) 

з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. 

        (Додається). 

2. Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України для підготовки 

зведеного документа.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

13.  

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про План роботи 

Комітету на період четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий - липень 2016 р.). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

О.Гончаренко звернув увагу на вимоги статей 13, 41 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» та запропонував обговорити дане питання. 

УХВАЛИЛИ:  
1.Затвердити План роботи Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування на період четвертої сесії 
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Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2016 р.) з 

подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. 

(Додається). 

2. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

секретаря Комітету О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

14. 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про позаштатного 

консультанта Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування. 

Доповідач поінформував членів Комітету про Положення про позаштатного 

консультанта у Верховній Раді України та в її органах, затверджене 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 07.07.2003 року № 701 та 

ознайомив їх із біографічною довідкою кандидата. 

Секретар Комітету запропонував обговорити кандидатуру Полтавського 

Володимира Володимировича – члена правління Міжнародної громадської організації 

«Журналістська ініціатива» на позаштатного консультанта Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

О.Гончаренко запропонував підтримати дану кандидатуру. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати пропозицію щодо кандидатури Полтавського Володимира 

Володимировича – члена правління Міжнародної громадської організації «Журналістська 

ініціатива» на позаштатного консультанта Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування і скерувати відповідне подання від 

Комітету до в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

РІЗНЕ. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про звернення Голови 

Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

Г.Немирі до Комітету з інформацією про те, що Голова делегації Міжнародного 

комітету Червоного Хреста в Україні (МКЧХ) п.Алан Ешліман звернувся з 

проханням підтримки запропонованого ним проекту розробки посібника для 

народних депутатів України з поглиблення їхніх знань у сфері міжнародного 

гуманітарного права та сприяння повазі до вказаного права.  
Також С.Власенко вказав, що Комітет з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин пропонує визначити у зв’язку з цим 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2637
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2637
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2637
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уповноваженого представника від Комітету для участі в неофіційній 

робочій групі з підготовки вказаного посібника.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував делегувати до складу неофіційної 

робочої групи з підготовки вказаного посібника народного депутата України, 

голову підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування А.Шкрум. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка щодо обліку 

присутності/відсутності народних депутатів України – членів Комітету на 

засіданнях Комітету під час роботи третьої сесії Верховної Ради України. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував ознайомитись із даною 

інформацією та надав доручення секретаріату комітету розмістити її на офіційному 

веб-сайті комітету. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про результати 

законопроектної роботи підкомітетів Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування за третю сесію (вересень 2015 

року – лютий 2016 року). 

Голова Комітету С.Власенко запропонував ознайомитись із даною 

інформацією та взяти її до відома. 

Інформацію взято до відома. 
 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про звернення 

Заступника Голови Верховної Ради України О.Сироїд до голів комітетів з прохання 

надати інформацію щодо стану виконання Коаліційної угоди в частині предмету 

відання комітету. 

Інформацію обговорено. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що майже рік тому, 

27 лютого 2016 року, – у м. Москва (Російська Федерація) трагічно загинув Борис 

Нємцов – провідний політичний діяч російської опозиції, послідовний опонент 

нинішньому імперському авторитарному режиму Путіна, великий друг України.  

С.Власенко наголосив, що ми всі добре пам’ятаємо його публічну позицію і 

підтримку прагнень і зусиль українців до свободи, цивілізаційних європейських 

цінностей у часи історичних випробувань 2004-го та 2013-2014 років, засудження 

агресивних дій правлячої верхівки Російської Федерації та підтримку 

територіальної цілісності України. 
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Голова Комітету запропонував рішенням Комітету затвердити 

Звернення  народних депутатів України – членів Комітету Верховної Ради України 

з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування до депутатів Київської міської ради щодо увіковічення пам’яті 

Бориса Нємцова, в якому пропонується одну з київських вулиць назвати іменем 

цієї мужньої, непересічної людини, великого друга України. 

 

Звернення народних депутатів України – 

членів Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

до депутатів Київської міської ради 

щодо увіковічення пам’яті Бориса Нємцова 

 

Минає рік з часу трагічної події, що сталася 27 лютого 2015 року в місті Москва 

(Російська Федерація) – жорстокого і цинічного вбивства відомого російського 

державного діяча та політика Бориса Нємцова. Не стало яскравого, принципового, 

талановитого опозиційного лідера, послідовного опонента і критика нинішнього 

кремлівського режиму Путіна як у внутрішній, так і зовнішній політиці. 

Борис Нємцов був великим другом України, її демократичних сил. Він завжди 

підтримував прагнення українського народу до справжньої свободи і незалежності. 

Свою громадянську позицію він заявляв щиро й відкрито – з політичної трибуни, 

телевізійних екранів, сторінок газет та інтернет-видань, а також головного майдану 

країни – Майдану Незалежності, де неодноразово виступав під час бурхливих подій 

Помаранчевої Революції та Революції Гідності. В його особі ми бачили надію на іншу 

Росію – демократичну, вільну від авторитаризму, позбавлену імперської пихи та 

амбіцій, зазіхань на території інших держав. Світлий образ Бориса Нємцова назавжди 

залишиться в наших серцях. 

Шановні колеги! Ми вважаємо, що пам’ять про Бориса Нємцова має бути 

увіковічена у назві однієї з вулиць міста Києва та напередодні річниці від дня 

його трагічної загибелі звертаємося до Вас із пропозицією розглянути це 

питання на одному з найближчих пленарних засідань міської ради. Щиро 

сподіваємося на розуміння та підтримку. 

З повагою  

народні депутати України 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити Звернення народних депутатів України – членів Комітету 

Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування до депутатів Київської міської ради щодо 

увіковічення пам’яті Бориса Нємцова (додається). 

2. Направити зазначене Звернення на адресу Київської міської ради, 

Київського міського голови В.Кличка, Комісії з питань найменувань Виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 
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Рішення прийнято. 
 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про візит дружби до 

Комісії територіального самоврядування та регіональної політики Сейму 

Республіки Польща, який заплановано здійснити відповідно до Плану роботи 

Комітету на четверту сесію у квітні 2016 року. 

Інформацію взято до відома. 
 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що Львівська міська 

рада має намір звернути увагу суспільства на роль органів місцевого самоврядування у 

підтримці розвитку громадянського суспільства, а також ініціювати зміни, спрямовані на 

надання більших повноважень місцевим громадам та виокремлення механізмів успішного 

місцевого розвитку. Саме тому вони вважають за необхідне організувати 7-8 квітня 2016 

року у м. Львів Форум місцевого самоврядування.  

За задумом, Форум має виступити в якості платформи для діалогу між 

органами місцевого самоврядування, регіональної виконавчої влади, 

центральними органами влади, експертами та громадськістю задля вироблення 

спільного бачення та узгодження плану подальших дій. Форум збере близько 150 

учасників та доповідачів з усієї України – мерів українських міст, представників 

органів центральної влади, провідних експертів та представників мас-медіа. 

Представників Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування запрошено до участі у Форумі місцевого 

самоврядування, а також запропоновано в рамках проведення Форуму провести 

виїзне засідання Комітету. 

Інформацію взято до відома. 
 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про перше організаційне 

засідання Робочої групи Комітету з підготовки до другого читання проекту Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 2489), яке 

відбулося 1 лютого 2016 року.  

Зокрема, доповідач повідомила, що загалом суб'єктами права законодавчої 

ініціативи було подано близько 600 поправок та пропозицій до законопроекту, 

інформувала присутніх про план діяльності Робочої групи на лютий-березень 

поточного року, в тому числі про організацію її виїзного засідання у форматі 

«круглого столу» 1-2 березня у м. Яремче та запросила членів Комітету долучитися 

до участі у цьому заході. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 
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Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

3 лютого 2016 року 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (щодо порядку та підстав розпуску виконавчого 

комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради) (реєстр. № 2800,    н.д. 

О.Сугоняко). 

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

України щодо персональної матеріальної відповідальності посадових та службових 

осіб органів державної влади та місцевого самоврядування (реєстр. №3309, н.д. 

О.Ляшко, В.Галасюк, В.Вовк, О.Кірш, А.Геращенко, О.Кужель, В.Кривенко, 

Б.Розенблат). 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державні 

нагороди України» (щодо вдосконалення законодавства в сфері відзначення 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55050
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=56786
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громадян за особисті заслуги перед Україною) (реєстр. № 2140а, н.д. 

Ю.Мамчур, О.Дехтярчук). 

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (щодо поіменних голосувань на засіданнях 

виконкомів місцевих рад) (реєстр. № 3554, н.д. С.Євтушок, Г.Гопко, І.Гузь, 

О.Жолобецький, І.Крулько, О.Кодола, В.Войціцька, Н.Веселова). 

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

депутатів місцевих рад» (щодо відкликання депутатів місцевих рад) (реєстр. 

№3693, друге читання). 

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

містять символіку комуністичного тоталітарного режиму за пропозиціями органів 

місцевого самоврядування та рекомендаціями Українського інституту 

національної пам’яті. 

7. Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо процедури 

набуття повноважень сільським, селищним, міським головою. 

8. Роз’яснення Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо можливості 

обрання одного старости виборцями декількох населених пунктів об'єднаної 

територіальної громади на підставі рішення відповідної місцевої ради. 

9. Про обговорення проекту Постанови Верховної Ради України про 

проведення у квітні 2016 року парламентських слухань на тему: «Стратегія 

реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи». 

10. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування за третю сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання (вересень 2015 року - лютий 2016 року). 

11.  Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий - липень 2016 року). 

12.  Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування до проекту порядку денного четвертої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2016 року). 

13.  Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування на період четвертої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2016 року). 

14. Про позаштатного консультанта Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. 

15. Різне. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=57257

