
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 

22 лютого 2017 року 

Веде засідання Голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На засіданні нашого комітету присутні 10 членів 

комітету, що дозволяє мені згідно з Законом про комітети Верховної Ради 

оголосити засідання нашого комітету відкритим. Вам роздано проект 

порядку денного. Якщо немає заперечень концептуальних, то прошу 

підтримати проект порядку денного за основу.  

Хто за таке рішення, прошу проголосувати руками, щоб ми це швидко 

зробили. Дякую. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. Чи є зміни, 

доповнення до проекту порядку денного?  

Да, будь ласка, Любомир Львович.  

 

ЗУБАЧ Л.Л. Шановний пане голово, шановні колеги депутати, шановні 

присутні! Якщо пригадуєте, минулого засідання комітетом ми розглядали 

законопроект про тимчасово окуповані території. За результатами розгляду 

була створена робоча група для доопрацювання цього законопроекту.  

Протягом цього тижня ми активно попрацювали. Скажу лише, що в 

робочій групі зголосилися до спільної праці близько 70 людей. Ми зібрали 

всі пропозиції і зауваження. Буквально сьогодні, в першій половині дня ми 

активно працювали. Я, моя думка, що цей законопроект, він потребує 

невідкладного розгляду. 

Тому що парламент як вищий законодавчий орган повинен давати 

відповіді суспільству з приводу тих проблем, які на сьогоднішній день є 

актуальними. Тому я як голова робочої групи готовий сьогодні представити 

ці напрацювання робочої групи. Вони насправді в більшості є консолідовані. 

Перешкод для розгляду цього законопроекту нема. Тому прошу додатково 
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включити до порядку денного виконавчого комітету законопроект про 

тимчасово окуповані території і дати мені можливість дати поінформувати 

про ті напрацювання, які були здійснені робочою групою. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Любомир Львович.  

Єдине, що, колеги, я тут бачу два питання в одному. Перше. Це звіт 

робочої групи, звіт керівника робочої групи. І друге. Безпосередньо розгляд 

на засіданні комітету Закону про окуповані території.  

Тому я з вашого дозволу два питання поставлю на голосування окремо 

для того, щоб включити чи не включити додатково ці питання в порядок 

денний. Хто за те, щоб включити у порядок денний звіт?.. 

Да, будь ласка, Олексій Олексійович. Вибачте.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Я не дуже розумію, як голосувати по другому 

питанню, не заслухавши перше, тобто по звіту зрозуміти, наскільки 

просунулась робоча група? То ми може спочатку заслухаємо звіт, а тоді 

будемо вже голосувати, включати чи не включати розгляд законопроекту про 

окуповані території. Бо я зараз просто не знаю, як голосувати, не почувши 

звіту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Любомир Львович, ваша позиція?  

 

ЗУБАЧ Л.Л. Наскільки я розумію процедуру формування порядку 

денного, ми не можемо сформувати порядок денний, а потім залежно від 

розгляду одного з питань ще додатково собі подумати, а може ми ще одне 

питання включимо. Тому я просив би поставити на голосування про 

включення цих двох питань. Дійсно, можливо слушно, щоб спочатку 

заслухати інформацію чи звіт робочої групи про пророблену роботу, а потім, 

прослухавши цей звіт, ви будете мати всю інформацію, яким чином 
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приймати рішення вже при розгляді самого законопроекту про тимчасово 

окуповані території. Тому я тут суперечності не бачу і прошу ці два питання 

включити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Любомир Львович.  

Єдине, що просто хочу нагадати, що Регламент не обмежує комітет у 

будь-який момент довключити будь-яке питання в порядок денний, якщо 

воно готове для його розгляду. Єдине обмеження, яке є, це якщо питання не 

готове до розгляду.  

Я ще раз підкреслюю, у нас було дві пропозиції по факту. Перше – це 

заслухати, включити до порядку денного заслуховування звіту керівника 

робочої групи по Закону про окуповані території щодо роботи робочої групи. 

І друге питання, на якому наполягає Любомир Львович, це безпосередньо 

включити зараз у порядок денний розгляд на цьому засіданні комітету Закону 

про окуповані території для підготовки його для розгляду у першому читанні. 

Тому, колеги, хто за те, щоб додати до порядку денного питання щодо 

заслуховування…  

Будь ласка, вибачте, Олегу Романовичу.  

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Окей. Дякую. Все контролюється з центру.  

Шановний пане голово, вибачте, за спізнення. Але включення до 

порядку денного розгляду цього закону це не просто процедура, це сьогодні 

знак в суспільстві, що комітет Верховної Ради по державотворенню і 

місцевому самоврядуванні активно займається вивченням цієї теми. А 

включення тільки з прийняття інформації, це, насправді, також знак, що ми 

розтягуємо задоволення і шукаємо юридичні або просто бюрократичні 

підстави не підходити до цього розгляду.  

Тому я підтримую пропозицію пана народного депутата Зубача 

Любомира щодо включення цієї… цього закону до розгляду. Дякую.  
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ГОНЧАРЕНКО О.О. Я дуже коротко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олексій Олексійович, будь ласка.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. В мене була пропозиція, тому я хотів її 

прокоментувати дуже коротко. Ми маємо почути, що зробила робоча група і 

чи вона пройшла все до того моменту як ми можемо включати розгляд 

законопроекту, який, можливо, не готовий для розгляду. Тут немає жодних 

якихось перепон. Якщо по результатах заслуховування звіту я особисто як 

народний депутат і член комітету зрозумію, що ми можемо переходити до 

розгляду закону, ми піднімемо питання і довключимо в порядок денний ще 

одне питання. Ну, то моя позиція і моя пропозиція. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олексійович. 

Ще раз підкреслюю, у нас пролунало дві пропозиції, оскільки у нас є 

наполягання по двох пропозиціях зараз провести голосування, ми це зробимо 

зараз. Але це не означає, що, припустимо, в подальшому навіть сьогодні за 

наслідками заслуховування звіту по результатах роботи робочої групи ми 

зможемо ще далі довключити друге питання, якщо ми будемо… якщо в 

цьому буде потреба. Тому я буду ставити 2 питання зараз на голосування для 

довключення до порядку денного.  

Перше. Це за заслуховування звіту Любомира Львовича Зубача як 

керівника робочої групи по Закону про окуповані території. 

І безпосередньо другим питанням на вимогу Любомира Львовича 

поставлю також включення до порядку денного засідання комітету розгляд 

Закону про окуповані території для підготовки його для розгляду в першому 

читанні. Хто за те, щоб довключити до порядку… до запропонованого 
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порядку денного звіт керівника робочої групи по Закону про окуповані 

території, прошу проголосувати.  

 

 _______________. 12 присутніх.  

 

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

Немає. Рішення прийнято одноголосно. Голосував Березюк, я бачив. Олеже 

Романович, ви ж голосували "за". 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Голосував. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто за  те, щоб включити в порядок денний 

засідання нашого комітету розгляд Закону про окуповані території для 

підготовки його для розгляду Верховної Ради в першому  читанні? Прошу 

голосувати. Хто – за?  

 

 _______________. Треба сім голосів. Чотири.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чотири голоси. Хто – проти? Немає. Хто – 

утримався?  

 

 _______________. Сім.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято, але я звертаю увагу, що ми 

можемо  повернутися до цього питання в подальшому.  

Прошу проголосувати і підтримати проект порядку денного в цілому з  

проголосованими додатковими питаннями. Хто – за? Дякую. Хто – проти? 

Немає. Хто – утримався? Двоє.  
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Дякую. Рішення прийнято. І єдине, що від колеги присутніх поступило 

прохання трошки поміняти порядок розгляду питань, наших коротких я маю 

на увазі. Тому я  з вашого дозволу запропоную розглянути першим питанням 

про перейменування села Поминик Манківського району Черкаської області. 

До слова запрошується голова підкомітету Микола Трохимович 

Федорук. Будь ласка.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановний Сергій Володимирович, шановні члени  

комітету, згідно з даними нашого… до Верховної Ради поступило звернення 

Черкаської обласної ради щодо перейменування села Поминик  Манківського 

району Черкаської області на село Вікторівка.  

Справа в тому, що перейменування села Поминик ініційований його 

жителями в зв'язку з негативним сприйняттям іншої назви, яке було 

присвоєно населеному пункту Вікторівка, колишня назва села… яка колишня 

назва села  Поминик.  Відповідно до постанови  Верховної Ради від 19 травня 

16-го року Це ми приймали це вже рішення згідно Закону про декомунізацію.  

Український інститут національній пам'яті заперечує проти 

перейменування села Поминик Манківського районну Черкаської області, 

оскільки асоціація запропонована назва села із словом "перемога" не 

відповідає дійсності. Інститут звертає увагу, що  назва села Вікторівка не  

узгоджується з вимогами підпункту "є" пункту 4 частини першої статті 

Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного режиму".  

Український інститут національної пам'яті  проінформував про те, що  

село Поминик у 30-му році було утворено,  в селі було утворено товариство 

спільного обробітку землі імені Тараса Шевченка  головою якого став Віктор 

Близнюк. Під час спротиву мешканців села примусовій колективізації та 

розкуркуленню, його  ж того року, його було  вбито, у 36-му році іменем 
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Близнюка було  названо місцевий колгосп, а у 41-му році  на його честь  село 

Поминик було  перейменовано в село Вікторівку. 

Я хочу сказати, що тут є певна аналогія з тим, що  в цій  інформації 

аналогія з тим, що як ми розглядали питання  Дніпропетровськ. Але я просив 

би також послухати тут присутній сільський голова, послухати також 

інформацію  про те, що це не є, Віктор Близнюк не є діячем комуністичного 

режиму, він взагалі був безпартійний і його  вбивство не пов’язане, воно 

відбулося на іншій, на іншому ґрунті, на іншій почві, хотів   сказати. Ось. 

Тому я хочу  це проінформувати і винести це питання на розгляд 

комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Трохимович. 

Є запитання у членів комітету до доповідача? Чи є бажання у когось 

висловитись з цього приводу, у членів комітету. Немає. У присутніх?  

Так,  будь ласка, народний депутат Ничипоренко. Єдине, що просто 

треба підійти ближче, так, щоб мікрофон, оскільки у нас іде стенограма. 

 

НИЧИПОРЕНКО В.М. Це 199-й округ, Черкаської області, я там 

депутат-мажоритарщик.   

Хочу зразу сказати, це питання взагалі не має ніякого політичного 

підтексту і не має, його не розглядають люди як з питанням, пов’язаним з 

питанням декомунізації. Питання дуже просте: пишеться Поминик як воно 

звучить. Ви розумієте: "Ти звідки? Я з Поминика". Уявіть собі, я зараз 

звертаюсь до вас, як просто людина до людей. Уявіть собі, якщо людині любе 

прізвище: Петренко, Федоренко – міняють на прізвище, ну, наприклад, Вано, 

звучить воно як воно, пишеться воно як воно, як воно звучить. Ви розумієте, 

це не вимога, це прохання людей. Перший раз ви розглядали це питання, 

дійсно, була порушена процедура, не було рішення обласної ради. На 
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сьогоднішній день є рішення обласної ради, районної ради, безумовно, 

рішення сходки села, питання з тим, що це декомунізація. Я розумію… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я все-таки думаю, що загальних зборів. 

 

НИЧИПОРЕНКО В.М. Загальних зборів. Я розумію, що Інститут 

національної пам'яті він не розглядав кожне питання окремо. Це питання, 

коли цю людина застрелили, він взагалі навіть не був комуністом, але треба 

було створювати політичних ідолів і тому назвали, розпіарили і все. Я 

розумію, що ми боїмося створити прецедент, але, повірте, на сьогодні, я 

знаю, в Дніпрі у людей нема питань. Якщо б жителям цього села 

запропонували, а давайте ми, у зв'язку з Законом про декомунізацію, ваше 

село назвемо Майданівка на честь Майдану. Я вам кажу, це було б не зручно, 

але це було б нормально сприйнято, це було б нормально сприйнято. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ваша пропозиція, щоб комітет рекомендував 

Майданівку? 

 

НИЧИПОРЕНКО В.М. Моя пропозиція, моя пропозиція для того, щоб 

не створювати незручностей, бо є багато питань, пов'язаних із фінансами і 

так далі, і тому подібне. Моя пропозиція просто-напросто повернути селу 

назву Вікторівка, люди до цього звикли, нема тут ніякого політичного 

підтексту, ніякого комуністичного підтексту. Тому прохання таке, от тут 

присутній і голова сільської ради, і голова районної ради, голова селищної 

ради, є бажання, можемо їх заслухати, але прохання комітет підтримати і 

віднестися до цього не тільки як до питання, як народні депутати. Бо тільки 

що вони до мене зверталися, вони такі "ой, а як тут проходить, а що тут 

відбувається"? Я кажу, тут нормально відбувається, тут такі ж люди як і ви, 

не хвилюйтеся, розмова буде дуже проста. Прохання підтримати.  
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Ми, безумовно, хоч коротенько вислухати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Володимир Михайлович В'ятрович. 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Доброго дня! Володимир В'ятрович, голова 

Українського інституту національної пам'яті. Перше, назва села Поминик – 

це назва ХVП століття, тобто це те чим справді жителі села можуть 

хвалитися. 

Друге. Назва села Вікторівка походить від імені Віктора Близнюка 

одного з організаторів колективізації на селі, який, власне, і був вбитий в ході 

спротиву колективізації. І ми розуміємо колективізація до 1932-1933 року 

був інструментом, зокрема, голодомору і геноциду проти українського 

народу. Через це назва Вікторівка цілком підпадає під дію Закону про 

декомунізацію, відповідно саме через це була перейменована Верховною 

Радою.  

Що стосується якихось інших  назв, то місцева громада і громада села, 

обласна рада і інші органи місцевого самоврядування мали більш, ніж 

достатньо часу для того, щоб висловити свою якусь пропозицію щодо 

перейменування населеного пункту. Те, що пропонується зараз – це, по суті, 

спроба повернути стару назву, з її нібито перетлумаченням. Тобто Вікторівка 

тепер буде не в честь Віктора Близнюка, який був причетний до організації 

колективізації, а в честь Вікторі, Вікторії, перемоги і так далі.  Тобто ми 

маємо ситуацію, яка дуже схожа до іншої абсурдної ситуації, яка 

розглядалась тут в цих стінах, коли Дніпропетровськ пробували 

перейменувати в Дніпропетровськ в честь Святого Апостола Петра. 

Відповідно, Інститут національної пам'яті не може підтримати такого так 

званого перейменування, тому що мова просто про повернення до старої 

назви, і мова йде про порушення зразу двох законів: Закону про засудження 
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комуністично-нацистського тоталітарних режимів та заборону їхньої 

символіки та Закону про географічні назви в Україні.  

І більше того, мені здається, що якраз керівництво села, людям, які 

беруть на себе роль провідників громади, варто було б пояснити наскільки 

важливо все-таки хизуватися давньою історією, яка тягнеться з ХVП 

століття.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо дозволите, пане Володимире, у мене 

уточнююче питання. Тобто ви вважаєте, що слово Віктор заборонено 

Законом про комуністичну і націонал-символіку? 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. У жодному випадку ні, ми говоримо конкретно про 

даний конкретно населений пункт, який був перейменований згідно 

документів в 1941 році і чітко вказаний не в честь абстрактного Віктора чи 

якоїсь абстрактної Вікторії, а в честь конкретного Віктора Близнюка, який 

був  організатором колективізації в даному  конкретному населеному пункті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

У нас,дійсно, присутній  сільський голова Віталій Віталійович 

Нечеснюк, зверніть увагу, не Віктор, а  Віталій Віталійович. 

Так, будь ласка, Віталій Віталійович. Може на Віталіївку?  

 

НЕЧЕСНЮК В.В. Шановний голово! Шановні члени комітету! 

Шановні присутні! Дуже дякую, що запросили нас сюди.  

Комітет національної пам'яті може не так трактує Вікторівку. Наші 

жителі є жителі, яким по 94 роки вони трошки знають історію.  Ми знаємо як 

писалася історія в комуністичний час: і Зою Космодем'янську ми 

возвеличили і Віктора Близнюка возвеличили. У нас була вулиця імені 
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Віктора Близнюка ми її перейменували, ми закону дотримувались. Я вірю, 

що Верховна Рада є вищим органом мені треба його прислухатись і є 

громада, яка мене вибрала. Я змушений відстоювати громаду. Хочеться мені 

одне  сказати: хто не працює, той не помиляється. Я не думаю, що всі ми  

ідеальні. Якщо якась людина   написала Вікіпедію і написала слово 

"Поминик", яке ми питали поляків з польського, це граф Потоцький дав 

поселення, що зараз є селом і назвав Помиником.  Ми питали поляків, немає 

такого слова у польській мові. Хто його придумав? Яке його трактування? 

Немає ні в одному історичному документі такого слова зовсім немає, це дуже 

тяжко приймати це як назву села. А Вікторівка, якщо хтось може  не так 

прочитав цю Вікіпедію і просто написав, щоб відчепитись, то, вибачте,  це 

для нас дуже тяжко. Ми думаємо, що  ви тут всі розумніґ. і як вам сказати, 

розуміючі люди нашої громади хотілось би, щоб ви підтримали нашу 

громаду. Дуже дякуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Віталійович. 

Члени комітету хтось би хотів висловитися? Так,  будь ласка, Олена 

Петрівна Бойко. 

 

БОЙКО О.П. Шановні колеги! Шановний Віталій Віталійовичу! Тут в 

цьому комітеті зібралися  професіонали і патріоти, і я сподіваюсь, що  кожен 

з нас в країні, яка потерпає від російської агресії, кожен є патріотом.  

Що таке декомунізація для нас всіх сьогодні? Це повернення історичної 

пам'яті, це, по суті, другий фронт, внутрішній фронт за ідеологію. І 

маніпулювання от будь-якими поняттями у контексті декомунізації, на мою 

думку, вони є некоректними. Якщо є думка громади, що назва, яка зараз у 

контексті декомунізації, має село є неприйнятною, я думаю, що є у нас Закон 

"Про географічні назви" і процедурно всі ці питання можуть бути вирішені. 
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Але відкотити назад історію з перейменуванням села відповідно до Закону 

"Про декомунізацію", ну, це, по суті, програти на ідеологічному фронті.  

Я закликаю всіх своїх  колег, всі громади з розумінням поставитися. 

Гинуть наші хлопці, гинуть за ідею, за унітарність, за те, щоб наші майбутні 

покоління були щасливими. Принаймні, кожен з нас має їх підтримати так, як 

може. Ви є голова, ви є обраний, ви є довірена особа, зараз тут ви як 

комунікатор, я звертаюсь через вас до громади: не подобається ця назва, 

давайте зробимо по закону, але ні в якому разі ми не маємо права піддаватися 

і показувати, що ми згідні на те минуле, яке, по суті, призвело до 

сьогоднішнього кровопролиття. Дуже вас прошу! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги.  

Хто ще хотів виступити із членів комітету? (Шум у залі) Да, будь 

ласка!  

 

НИЧИПОРЕНКО В.М. Я, безумовно, вибачаюсь, але давайте так: 

скажіть мені, у чому саме великий негатив комуністичної влади? Самий 

великий негатив – це те, що комуністи силоміць насаджували свою волю, не 

запитували ні у народу, ні в національностей, ні у кого.  

Я розумію, є Закон про декомунізацію. Я сказав те, що дана пропозиція 

і дане прохання не має ніякого підконтексту і пояснив чому. Якщо хтось 

готовий тут взяти прізвище собі "Вано", тоді я готов відступити, це момент 

перший. 

Момент другий, те, що ви кажете, іде війна з Росією, я вам  скажу так, в 

Маньківському районі є загиблі. Давайте... Є АТОшники в Поминику, 

давайте поїдемо разом з вами і у воїнів АТО, які проживають в цьому селі, 

запитаємо їхню думку, це ті люди, які воювали, які сьогодні воюють з 

російським агресором. Запитаємо у родин загиблих, запитаємо у воїнів АТО, 
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яка їхня думка, як би вони хотіли, щоб їхнє село називалося і чи бачать вони 

в цьому повернення якогось комуністичного режиму, якогось підконтексту? 

Я ще раз кажу, шановні депутати, в першу чергу ми з вами – люди, 

якщо ми будемо себе поводити, в першу чергу як люди, тоді в цьому випадку 

ми зможемо з вами приймати і нормальні закони і відповідно до цього 

ставитися. А коли ми будемо ставитися до всього того, що відбувається, як 

колись ставилися комуністи, ну, тоді вибачте. Тому, безумовно, закон є – 

безумовно. Вибачте, а хто ці закони приймає? І якщо він в чомусь недолугий, 

то це з нами ваш обов'язок в чомусь його міняти. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Володимир В'ятрович, потім – Олена Бойко. Я думаю, що будемо 

підводити риску. 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Ще раз хочу наголосити, що місцева громада мала 

більше, як півроку для того, аби висловити власну пропозицію щодо  

перейменування населеного пункту. На жаль, цієї пропозиції... цією 

можливістю місцева громада в силу різних причин, можливо, нам не відомих, 

не скористалася. Жодних інших назв перейменування не було 

запропоновано. Єдиною  вимогою закону було це те, що попередньо назва 

Вікторівка як така, яка пов'язана із комуністичним минулим, повинна бути 

змінена. Жодних інших назв ми не нав'язували. Тільки через те, що не було 

запропоновано нічого іншого, була висловлена наша пропозиція, яка 

підтримана комітетом, повернення старої назви, ще раз хочу сказати, назви, 

яка існувала три століття перед тим, з XVII століття, і не викликала ні в кого 

якихось застережень. Якщо б була ініціатива мешканців Поминика з приводу 

вшанування когось з загиблих сьогодні вояків в теперішній війні, в 

антитерористичній операції, ми, безперечно, підтримали б цю ініціативу. І 

хочу нагадати, що завдяки, власне, співпраці інституту і Комітету з питань 
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місцевого самоврядування на мапі України з'явилося 7 населених пунктів, які 

присвячені героям АТО. Один з них цілком міг бути в теперішньому 

Поминикому. Але зараз, я перепрошую, все-таки рішення вже ухвалено, і 

після цього намагатися повернути все назад, говорити про недолугість 

закону… Якщо ви вважаєте, що закон недолугий, ви як народний депутат 

маєте право виступити з ініціативою про внесення змін до закону, а не про 

якесь епізодичне виконання закону щодо даного, конкретного населеного 

пункту. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, колеги, колеги, давайте градус дискусії 

трішки… Да? Єдине, що я точно знаю, що не треба робити: Володимиру 

В'ятровичу точно не треба виправдовуватись за діяльність Інституту 

національної пам'яті і за діяльність його особисту. Оце точно я знаю. 

Олена Петрівна Бойко, будь ласка. 

 

БОЙКО О.П. Я щиро від себе, і, я думаю, від усіх колег, подякую 

Інституту національної пам'яті за ту роботу, яка була проведена, дійсно, 

спільно з нами. І хочу нагадати колегам щодо того Закону про 

декомунізацію. Він демократичний. І в чому його демократичність? В тому, 

що, дійсно, була можливість громадам висловити своє бачення. Да, 

відводився термін, термін спливав. Комітет був терплячим, по два, три, 

чотири, скільки потрібно разів звертались до територіальних громад з 

проханням виконати закон і надати свою пропозицію. 

В законі чітко сказано, що пропозиція про перейменування 

відбувається відповідно до рішення на загальних зборах громади. На жаль, не 

відбулися певним чином процедури і не відбулися тоді загальні збори. 

Вважаю, що така позиція просто відбулась заради збурення ситуації. І нам як 

народним депутатам і голові як представнику громади, певно, треба сідати за 

стіл і говорити про наші пріоритети, а не збурювати ситуацію. 
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Дуже прошу, шановні колеги, ми тут є ті люди, які палко відстоюють 

інтереси місцевого самоврядування. І в цьому жоден не може нас докорити 

тим, що ми не виконали свої обов'язки і не дослухались громад. Ми слухали, 

чуємо і ще раз пропонуємо те, що, ще раз повторюю пропозицію: відповідно 

до Закону "Про географічні назви" є можливість зміни назви, але у цивільний 

правовий спосіб. 

Щиро дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Петрівна. 

Андрій Олександрович Река. 

 

РЕКА А.О. Дорогі колеги, я, йшовши на засідання комітету, мав думку 

підтримати позицію громади, позицію голови і нашого колеги-депутата. Але 

коли …… вивчивши це питання, почувши інформацію голови інституту 

В'ятровича Володимира Михайловича, звичайно, маю думку і зараз в пам'яті 

повертається те, що якщо іти цим шляхом, ті, хто проспали час, а до них 

багато разів зверталися, про що ми і говоримо: "Дайте, дайте, навіть 

вимагали, - дайте, бо буде отак", так не підходить, не дали, значить є отак. І 

те, що сьогодні процентів 30 знайшлося ……. у нас громад, які хотіли б 

перейменувати ще раз по-іншому, навіть ті, хто подавали пропозицію мати 

таку назву. 

Тому я підтримую щодо цього не повертатися, більше, Володимир 

Михайлович, дайте роз'яснення ви по цьому, що ви дали інформацію в пресу 

і туди громаді, щоб громада знала правду, що то не правда, що їм говорять. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, я думаю, що ми підведемо риску… Перепрошую, 

Олег Романович Березюк. 
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БЕРЕЗЮК О.Р. Вельмишановний пане голово, вельмишановні панове 

представники громади, я думаю, що багато людей не доопрацювали, напевно, 

і комітет не доопрацював, можливо, треба ще раз звернутися, точно не 

доопрацював хтось на місці, не пояснив людям, не роз'яснив, не показав 

більше. Це так, це факт і я думаю, що нам сьогодні треба стати на бік 

громади, якщо громада хоче поміняти назву, вона має на це право, але це 

треба зробити в спосіб законний. Громада повинна з чистого листа 

звернутися не в моменті відміни попереднього, а в моменті зміни назви. По-

перше, вибрати яку назву вона хоче. По-друге, добре познайомитися, 

пережити це через громадські слухання справжні, щоб це було справжнє 

рішення громади, і згідно іншого закону прийняти рішення, якщо вона не 

хоче. А може в цих дискусіях громада зрозуміє цінність старої назви. (Шум у 

залі) Не кожному селу… Не в кожному селі є… А може справді з'явиться 

нова назва в честь людини, хлопця чи жінки, які сьогодні вартують назви 

свого міста, де вони живуть.  

Тому, справді, я би не робив конфлікту на цьому місці. Це 

недопрацювання всіх, всіх. Я би не звинувачував громаду тільки в цьому. Це 

недопрацювання районної адміністрації, обласної адміністрації, депутатів 

народних і нашого комітету, в тому числі. Так завжди кажуть люди завжди 

винні, так, це легко.  

 

ФЕДОРУК  М.Т. (Не чути) 

   

БЕРЕЗЮК О.Р. Але зараз, якщо ми підемо, ми дамо пас тим насправді 

добродіям або навпаки які хочуть знецінити весь процес, який Україна 

пройшла як держава, протягом останніх 25 років. І в досить цивілізований 

спосіб пройшла за минулий рік.  
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Тому, шановна громадо, з великою повагою і словами вибачення 

звертаємося до вас за ті незручності, які ви сьогодні переживаєте. Але 

просимо вас також піти разом з нами і я думаю, що комітет буде допомагати 

в цьому, в нашій особі, в особі секретаріату, щоб цей процес зміни 

відповідної вашої назви, якщо така буде потрібна, пройшов у цивілізований 

спосіб і швидко. Така мала би бути мирна і добра позиція обидвох сторін. 

Дякую вам.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олеже Романовичу.  

Будь ласка, представник районної ради.  

Єдине, що, будь ласка, представляйтесь, тому що іде стенограма.  

 

ЛЕЩЕНКО С.І. Доброго дня, шановні депутати! Я заступник голови 

Маньківської районної ради.  

Я хотіла б все-таки звернутися ще раз із проханням… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І ви Лещенко Світлана Іванівна?  

 

ЛЕЩЕНКО С.І.  Я Лещенко Світлана Іванівна, да.  

Я хотіла би все-таки звернутися ще раз із проханням і вислухати ще 

раз. Сьогодні багато мови іде про назв самого села. І багато хто з вас навіть 

неправильно вимовляє те що сьогодні написано в постанові. В постанові 

написано Поминик, не одним правилом української мови не підлягає дане 

слово. Ні в одному тлумачному словнику української мови немає значення 

цього слова. Якщо вже на те пішло, то мав бути Поминник. Але жителі села 

Вікторівка кажуть: "Не називайте нас, не поминайте нас, ми ще живі". І дане 

слово, якщо почитати історичні довідки, було назване, взяте саме від 

москалівця назва пішла, від слова помийник і це село так, і називалося 

Помийник, і сьогодні вікторівчани не бажають жити у селі Помийник. І якщо 
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ми так вже тримаємося за історію, і за давнину, то, можливо, давайте ми із 

"Мерседесів" пересядемо на воли, як колись було, бо це так колись було.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Світлана Іванівна. 

 

ЛЕЩЕНКО С.І.  Давайте будемо ходити у валянках і в галошах. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте трішки тихше, якщо можна, бо так просто 

емоцій багато. 

 

ЛЕЩЕНКО С.І. Я зараз висловлюю позицію не однієї громади, я 

висловлюю позицію всього району. Сьогодні питання, яке розглядається, є 

резонансним у районі і люди сьогодні налаштовані дуже-дуже 

демонстративно. Сьогодні йде мова про те, що буде перекриватися траса 

"Київ-Одеса", сьогодні йде мова про те, що буде перекрита залізниця 

одеська, яка проходить повз села Квоташ.  

Почуйте громаду! Давайте поставимо все-таки, шановні депутати, 

шановні обранці, давайте все-таки поставимо на перше місце її величність 

людину, на службу кого сьогодні ми з вами, хто проголосував і довірив нам 

своє життя, і взагалі як далі жити. Саме вікторівчанам жити і народжувати 

дітей у цьому селі, не в Помийнику, вони хотять залишити нову назву – 

Вікторівка, на честь нашої перемоги, на честь перемоги з тими, хто назвав 

негарно так це село, бо саме москальська ця назва, зверніть увагу на це. 

Допоки ми будемо вживати москальські слова в назві наших прекрасних сіл? 

Давайте все-таки залишимо, ми навіть тут промовляючи, один каже 

Поминник, другий каже Помийник, третій каже Поминик, ми не можемо 

навіть правильно вимовити дану назву. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Світлана Іванівна, ви закінчили? 
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ЛЕЩЕНКО С.І. Я дуже прошу  звернути увагу на те, що сьогодні в 

нашій державі мабуть надзвичайно важливіші є питання. Адже сьогодні в 

нашій державі війна, а ми вже рік просимо залишити назву, все-таки громада 

має вирішувати в якому селі вона хоче жити і народжувати своїх дітей.  

Народні обранці, вам люди довірили свою долю, будь ласка, 

прислухайтесь все-таки до думки її величності людини і  тих людей, які 

хотять жити у цьому селі.  

Я буду дуже вдячна від імені всієї громади, від імені Маньківського 

району всім депутатам, хто все-таки прислухається до їхньої думки. Будь 

ласка, давайте залишимо слово "Вікторівка" на честь великої перемоги над 

нашим загарбником.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановна Світлана Іванівна.  

 

ЛЕЩЕНКО С.І. … сказати про те, що звернення були вчасно 

направлені. Є рішення сходки села. Сходки села! І обговорення було, 

відбулося до того, як була прийнята постанова. Є рішення сходки села – ми 

його сьогодні привезли, після того, коли була прийнята постанова. Громада 

на першій сходці все-таки просила, і ми зверталися, у мене зараз в руках ці 

документи, щоби залишилося саме село Вікторівка. У нас є ці всі рішення, і 

громада обговорювала це питання ще до прийняття постанови.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, шановна Світлана Іванівна.  

Я спробую… Ви знаєте, я стараюся бути більш нейтральним, чим мої 

колеги і члени комітету. Вони сьогодні дуже толерантно висловлювалися з 

цього приводу. Але я нагадаю, що декілька разів комітет звертався з 

пропозиціями до громади села, до речі, до вашої ж районної ради, до 
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обласної ради. Ми нагадували, просили, переконували і говорили, що закон 

вимагає зміни. І ми просили від, як ви кажете, від "його величності людини" 

– мешканця села – дати Верховній Раді пропозицію. На жаль, ми такої 

пропозиції не отримали. На жаль! (Шум у залі) 

Ну, ще раз: ця пропозиція порушувала вимоги закону на той момент. 

Тому, на жаль, ми такої пропозиції не отримали від вас.  

Тому давайте, я раджу всім завжди частіше дивитися у дзеркало. І 

знаєте, не перекладати вину на народних депутатів. У нас є багато гріхів у 

всіх, але знаєте, там, де не наше – там не наша. У цій ситуації це точно не 

наша вина. Колеги тут толерантно кажуть, що і комітет трошки винен, а я не 

бачу тут вини комітету: ми декілька разів зверталися, ми просили! Тому 

отака ситуація.  

Але, враховуючи, я розумію всі проблеми і збурення, які ідуть навколо 

цього  зараз,  деколи, може, навіть і штучно. Я би запропонував зараз колегам 

– членам комітету зняти це питання з розгляду до наступного засідання 

комітету. За цей період уповноважити голову комітету провести додаткові 

консультації з сільським головою, з представниками районної ради і винести 

це питання на розгляд на наступне засідання комітету. 

Я розумію позиції,  які є, я все розумію, але щоб зараз просто вирішити 

якось більш-менш толерантно цю ситуацію, хоча позиція комітету є 

принциповою: повернення до старих назв є неприйнятним для нашого 

комітету. 

Да, будь ласка, Олена Петрівна. 

 

БОЙКО О.П. Дякую, Сергій Володимирович. 

В повній з вами згідна, у повій. Єдине що, я хочу звернутися до 

Світлани Іванівни і нагадати, що вона – державний службовець. Відповідно 

до Закону про державну службу, заклики до непокори і невиконання законів 

є неприпустимими. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Дякую. 

Андрій Олександрович і підводимо риску. 

 

РЕКА А.О. ... для прохання. Щоб надали слово В'ятровичу іще, щоб він 

роз'яснив нам присутній делегації, що вони неправі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не треба. Я думаю, що Володимир Михайлович... 

 

В’ЯТРОВИЧ В.М. Я все сказав  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, він висловився абсолютно чітко.  

Колеги, насправді... Колеги, насправді, під час обговорення... (Шум у 

залі) Під час обговорення пролунала одна пропозиція: відкласти. Чи є інші 

пропозиції? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо нема, хто за те, щоб відкласти розгляд цього 

питання до наступного засідання комітету, надавши голові уповноваження 

провести додаткові консультації з сільським головою, з районною радою? 

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

утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Я прошу сільського 

голову і представників районної ради залишитися до закінчення засідання 

комітету. 

Ми переходимо до розгляду питання про перейменування селища 

міського типу Більмак та Більмацького району Запорізької області. Будь 

ласка, Федорук Микола Трохимович. 
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ФЕДОРУК М.Т. Це також аналогічна ситуація, це селище міського 

типу. Пропонується Більмак перейменувати на Кам'янка. За інформацією 

Більманської селищної ради, перейменування селища міського типу Більмак 

ініційовано його жителями у зв'язку з негативним сприйняттям діючої назви, 

яка була присвоєна населеному пункту Куйбишеве, колишня назва селища 

міського типу, відповідно до постанови Верховної Ради від 12 травня 16-го 

року про перейменування деяких населених пунктів згідно з Законом про 

декомунізацію. 

Хочу відзначити те, що дана пропозиція не підтримується Інститутом 

національної пам'яті, але разом з тим вся процедура, яка не підтримується 

Інститутом національної пам'яті, оскільки вони посилаються на Закон "Про 

географічні назви", хоча є роз'яснення нашого комітету, що в питаннях 

перейменування і найменування адміністративно-територіальних одиниць не 

обов'язково користуватися саме Законом "Про географічні назви". 

Тому пропозиція є підтримати подання Запорізької обласної ради щодо 

перейменування селища міського типу Більмак Більмацького району 

Запорізької області на селище міського типу Кам'янка та Більмацького 

району Запорізької області на Кам'янський район, та доручити народним 

депутатам членам комітету розробити, внести на розгляд Верховної Ради 

проект Постанови Верховної Ради про перейменування селища міського типу 

Більмак та Більмацького району Запорізької області. Така є пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Трохимович. 

Колеги і члени комітету, чи є запитання до доповідача? Чи хтось би 

хотів висловитись з цього приводу із членів комітету? Ніхто. 

Хто із присутніх хотів би висловитись? Будь ласка, Володимир 

Михайлович Вятрович. 
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В'ЯТРОВИЧ В.М. Назва Більмак з'явилася як перейменування селища 

міського типу Куйбишеве за пропозицією Куйбишевської селищної ради, 

тобто тут ми врахували якраз пропозицію місцевої громади, відповідно, 

таким чином, цю пропозицію підтримав комітет, після цього підтримала 

громада. Якщо мова ітиме про повторне ще одне перейменування Більмака 

вже тепер на Кам'янку, то, очевидно, це вже не має нічого спільного з 

декомунізацією, воно справді має відбуватися згідно Закону "Про географічні 

назви" і тут є певна специфіка, яка полягає в тому, що топонім Кам'янка дуже 

часто вживаний в Україні, 67 населених пунктів є з топонімом, з них 2 в 

Запорізькій області. Це, власне, причина, чому ми не підтримуємо ще одного, 

додаткового, перейменування населеного пункту Більмак, який, я ще раз 

хочу наголосити, був прийнятий як пропозиція місцевої громади, селищної 

ради. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Будь ласка, Олексій Олексійович Гончаренко. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги, тільки що в нас була дискусія по 

іншому населеному пункту, і там громада, ми казали, що хочемо завжди йти 

назустріч громаді, але не можемо це зробити, тому що, тому що, тому що. 

Тут громада нічого не просить повертати – вона хоче називатись Кам'янкою. 

Чому вона не може називатись Кам'янкою, якщо є дві Кам'янки в 

Запорізькій? І що далі? Яка різниця? 

Тому я, колеги, прошу… Це не єдиний випадок. Якщо б це був 

унікальний якийсь випадок - далеко не унікальний. В цьому районі Кам'янки 

іншої нема. Тому я пропоную підтримати громаду – і підтримати 

перейменування села на село Кам'янка, як хочуть люди. Бо не нам, дійсно, 

вирішувати, як їм називатись. І це не порушує закон. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

При цьому я звертаю увагу, що в розданих матеріалах є рішення усіх 

відповідних рад з цього питання. 

Так, будь ласка, це Володимир Михайлович В'ятрович. 

 

В'ЯТРОВИЧ В.М. Якщо ми апелюємо до думки місцевої громади, ще 

раз хочу наголосити, саме на пропозицію місцевої громади відбулося 

перейменування на Більмак. І тут присутній голова більмацький селищний. Я 

просив би, можливо, дати слово йому, для того щоб висловити думку 

селищної ради. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Я просто не можу йому надати слово, бо весь час надаю слово вам. 

Тому я… 

Да, будь ласка, сільський голова є? Да, будь ласка. 

 

БУДНИК П.І. Так чуть? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдине що, будь ласка, представляйтесь, це необхідно 

для стенограми, не тому що ми… Ми вже знаємо, що ви більмацький 

сільський голова, але представляйтесь. 

 

БУДНИК П.І. Шановні члени комітету, пані і панове, більмацький 

селищний голова Будник Павло Іванович. Маю 20-річний досвід керівництва 

промисловим підприємством, яке працює і сьогодні, головую третю 

каденцію, в тому числі після Революції Гідності один рік був головою 

райдержадміністрації. Керуючись законом, вирішував питання будь-якої 

складності в різних політичних умовах, знаходив переконливі аргументи. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Павло Іванович, вибачте, ми вас дуже поважаємо, але 

точно автобіографію вашу слухати не будемо. Якщо можна, просто до назви 

села.  

 

БУДНИК П.І. Ситуація, що склалася з перейменуванням, радикально 

вплинула локальна інформаційна війна, про яку добре проінформований 

Інститут національної пам'яті. На вістрі цього інформаційного торнадо було 

бельмо в оці та тюрки. На перший погляд, очевидна нісенітниця, проте вона 

дала свої результати. Звичайно, як водиться, без політичної складової тут не 

обійшлося, підтягнулася строката кампанія, селищна рада вас не чує, як свого 

часу кричали на Донбасі: "Ми прийдемо і все перейменуємо". Задля 

врегулювання ситуації, селищна рада прийняла можливо і не зовсім 

виважене рішення про повторне перейменування Кам'янки. З метою глибше 

вивчити питання і за наявних підстав далі діяти. Такі підстави з'явилися, але 

не склалося. На перших порах так і було, обласній раді сказали "підстав для 

перейменування немає". Але потім популізм, відчуття безперервних виборів, 

чиєсь вагоме слово переважило закон. На сесії обласної ради проігнорували 

навіть зауваження управління юридичного супроводу про незаконність 

рішення.  

А тепер по суті. Назва Більмак отримана в процесі виконання Закону 

про декомунізацію, похідна від назви найвищої точки приазовської височини, 

біля підніжжя якої розташовано селище, не викликає ніяких сумнівів ні  з 

точки зору законності, ні з точки зору здорового глузду. Є середньовічні 

забубони в частини населення, які вдало осідлали опоненти. Якщо на це 

звертати увагу, то в Україні залишиться тільки Кам'янка, яких більше 200, 

Вишневі, Квиткові, Яблуневі, зникне колорит та історія.  І що ж тоді робити 

жителям Чорткова, Гадяча, Коростеня, Харкова, Херсона та сотень інших 

унікальних населених пунктів, також перейменовувати? Їм і в голову не 

приходять подібні думки, а коли створимо прецедент, може і захочеться. До 
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речі, кількість невдоволених Більмаком не впевню зменшується, за даними 

соціологічного опитування, яке проводилося в грудні науковцями, в рамках 

розробки стратегії розвитку території, таких було трішки більше третини, а за 

два місяці, що минуло, їх ще зменшиться. Іде буденне життя вносяться зміни 

до державних  реєстрів, нові назви отримують підприємства, організації, 

установи, жителі вносять необхідні документи і повторне перейменування 

принесе тільки нове невдоволення вже іншої частини населення та додаткові 

фінансові витрати. Хто ж нас назве розумними?  

Я погоджуюсь із тим, що зазначається у висновках Інституту 

національної пам'яті юристи і експерти, що жодних законних підстав про 

перейменування немає. Я не буду вдаватися у юридичні складнощі.  

А тепер головне. З'ясувалося, що самої назви "Кам'янка" в історії  

населеного пункту під сучасною назвою "Більмак" не існувало. Про це у 

зверненні до шановного голови комітету Сергія Володимировича 

переконливо  з наданням  відповідних копій документів довели прихильники 

"Більмака". Копії цих документів ми можемо для огляду. 

І останнє. Логічним і законним було прийняття рішення про відсутність 

підстав для повторного перейменування нашого селища саме Комітетом 

Верховної Ради. Це поставить остаточну точку у нашому безглуздому 

протистоянні, заспокоїть жителів та сприятиме налагодженню миру і спокою 

у громаді.  

Прошу врахувати, сьогодні у селищній раді зареєстровано звернення 

17-и з 26-и депутатів, які усвідомлюють, що рішення про перейменування 

селища "Більмак" на "Кам'янку" прийнято з порушенням закону і вимагають 

його скасування. У цьому випадку протистояння у селищі спалахне з новою 

силою і буде продовжуватися ще довго. Хіба зараз час для протистояння?   

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
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Павло Іванович, у мене єдине, що коротке питання до вас. От у мене в 

руках документ, який називається "рішення Куйбишевської селищної ради 

від 07.07.2016 року. До речі, проект вносить селищний голова П.І. Будник – 

це, я так розумію, що ви. Підписав це рішення селищний голова П.І. Будник, 

а пунктом 2 написано "звернутися з клопотанням до Куйбишевської районної 

ради про перейменування селища міського типу Більмак Більмацького 

району Запорізької області на селище міського типу Кам'янка".  

Ви знаєте, це у мене викликає, як каже наш шановний колега Олег 

Романович Березюк, когнітивний дисонанс, (Шум у залі) ви знаєте, таке 

роздвоєння особистості.  

Тому, колеги, для того, щоб зараз це питання вирішити, я пропоную це 

питання теж зняти з розгляду і перенести його на наступне засідання, 

провести додаткові консультації, додаткові консультації із селищним 

головою і із районною радою. Колеги, не буде  інших пропозицій? Хто за 

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

утримався? Немає. Рішення прийнято. Ми відклали розгляд цього питання. 

Ми переходимо до наступного питання про перейменування  села 

Чубівка Смілянського  району Черкаської області.  

 

Будь ласка, Микола Трохимович. Я сподіваюсь, тут менше буде 

дискусії у нас.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Тут також є питання цікаві. Пропонується 

перейменувати село Чубівка Смілянського району Черкаської області на село 

Ленське. За інформацією Черкаської обласної ради перейменування села  

Чубівка ініційовано його жителями у зв'язку з нерозумінням походження 

діючої назви, яка була присвоєна населеному пункту Ленінське колишня 

назва села Чубівка, відповідно до  постанови Верховної Ради від  19 травня 

2016 року. І тому зараз мешканці села пройшли всю  процедуру: загальні 
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збори, рішення районної і обласної ради, і пропонують перейменувати село 

Чубівка в село Ленське. Ну, воно… підкомітет ми заперечуємо, але комітет 

хай визначається.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Миколо Трохимовичу.  

Колеги, чи є запитання до Миколи Трохимовича? Хто від членів 

комітету хотів би висловитись? Будь ласка, Олексій Олексійович. 

Єдине, що в мене  одразу питання чи є сільський голова тут? 

 

_______________. Є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

ГОЧАРЕНКО О.О. Колеги, я  тільки одне в мене я не знаю, чи до 

секретаріату прохання, якщо ми кожний населений пункт буде проходити по 

два-три рази. Тобто наш комітет, взагалі, буде завжди ходити по колу. У нас 

є, заходять документи всі від… за підписом сільського голови, а далі він каже 

ні, я вже маю іншу думку.  Як це зрозуміти, я не можу цього збагнути, тому 

вважаю, що нам  все ж таки треба якісь рішення приймати і вже нічого не 

відкладати.   

Що стосується  конкретно цього пункту про Чубівку? У мене та ж сама 

позиція, що треба підтримувати людей, що люди хочуть змінити назву, то 

треба це робити, тим більше, що це рідний для мене район, село Вербівка, яке 

є сусіднім, я так розумію, звідти мій дідусь, я там багато разів був, я так 

подзвонив спитав, кажуть, що люди, дійсно підтримують саме зміну на цю 

назву. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олексій Олексійович. 

Володимир Михайлович В'ятрович. 
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В'ЯТРОВИЧ В.М. Село Ленінське було перейменоване, так як підпадає 

під дію Закону про декомунізацію на село Чубівка, таким чином їм було 

повернуто історично назву з ХVІІІ століття. Пропозиція перейменування села 

Чубівка в село Ленське не підтримується Інститутом національної пам'яті, 

зважаючи на те, що не бачимо підстав для цього перейменування, відмови від 

історичної назви назва-топонім "Ленське" немає нічого спільного з історією 

даного конкретного регіону. І очевидно, що вибрано виключно як 

співзвучність до попереднього топоніму "Ленінське". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Володимир Михайлович. Єдине, що я би 

хотів зазначити, що згідно з законом, жодним Законом України не 

заборонено громаді села обирати будь-яку назву, яку вони хочуть, якщо 

немає прямої заборони в законі. Це, по-перше.  

По-друге, мені здається, що ми тут повинні керуватися, не керуватися 

історичними якимись речами обов'язково, але, якщо є воля громади 

перейменуватися в щось інше, то це їх святе право передбачене і Законом про 

місцеве самоврядування, і низкою іншого законодавства. 

Будь ласка,  сільський голова. 

 

КРАВЧЕНКО В.А. Доброго дня, шановний головуючий, народні 

депутати, присутні! Носичівський сільський голова Віктор Андрійович 

Кравченко. У склад Носичівської сільської ради входить два населених 

пункти: Носичі і сьогодні Чубівка. Згідно Закону про декомунізацію так 

звану, ми вчасно подали пропозицію і вперше, коли розглядалось це питання, 

ми так зрозуміли, що ототожнили назву нашого населеного пункту 

Ленінське, зі словом Ленін і відповідно відмовили на Ленське. Повторно, ми 

пройшли всю процедуру, якщо Інститут нам говорить одне, то у нас є 

старожили, які пам'ятають по історичній довідці, якщо цікаво вам по історії, 
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що населений пункт Ленське був названий на честь мецената, який 

утримував землі і при розбудові залізничних колій, які сполучали цукрові 

заводи, які будувалися іншим меценатом графом Бобринським, сьогодні єсть 

вузлова станція Шевченко, а раньше була вона Бобринська, має стару назву. 

Відповідно для обслуговування залізничних колій, станції, пристанційної 

будови – станція Цвєткова було побудоване поселення, яке Ленський 

землевласник отдав безкоштовно на громаду. І це населений пункт існував, 

фактично помнять старожили, до 1926 року. Так як говорили тут колеги 

сільські голови і представники району інших областей і районів, що, мабуть, 

тоді було проще комуністичному режиму добавити дві букви і зробити 

утотожнюючу назву Ленінське. А сьогодні громада з обідою дивиться на те, 

що, виконавши всі процедури в перший раз, не почули нас у найменуванні 

нашого населеного пункту. Тому прошу підтримати, від імені громади можу 

наперед вам подякувати. Я сьогодні присутній на цьому засіданні із  

депутатом сільської ради, представником громади Чубівка Володимиром 

Ігнатійовичем, який приїхав сьогодні підтримати мене.  

Тому, будь ласка, підтримайте і... Ну, Чубівка, я не розумію, ми і так 

чубимося все життя, отаке розуміння у населення самої назви Чубівка. Де 

вона по історичній назві взялася? Інститут побачив. Ну, люди ж живуть вік і 

ми ж до них прислухаємося. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віктор Андрійович. 

Але я ще раз звертаю увагу, що закон не обмежує громаду історичними 

назвами. Тому якщо громада хоче іншу назву, то це, як мені здається,  їх 

святе право.  

Колеги члени комітету, хтось хоче висловитися? Під час обговорення 

прозвучала єдина пропозиція від Миколи Трохимовича Федорука: 

підтримати перейменування село Чубівка в село Ленське. Інших пропозицій 

не надійшло. Чи будуть інші пропозиції? Якщо немає, то хто за те, щоб 
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підтримати пропозицію громади і рекомендувати перейменувати село 

Чубівка Смілянського району Черкаської області на село Ленське? Хто за 

таке рішення, прошу голосувати.  

 

_______________. Ще два пункти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ще порахуємо, скільки голосів. 

 

_______________. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Рішення є. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сім. Дякую. 

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

Про перейменування села Буцин Старовижівського району Волинської 

області. Будь ласка, Микола Трохимович. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановні колеги, тут трішки ситуація простіша. І 

просять громади перейменувати село Буцин в село Буцинь (з м'яким знаком). 

(Загальна дискусія) Село Буцинь (м'який знак). Хоча Інститут української 

мови говорить про те, що було б правильніше назвати Буцень. Але, разом з 

тим, оскільки громада просить назвати село Буцинь, є пропозиція, і пройшли 

всю процедуру районна рада і обласна рада, є пропозиція підтримати – і 

назвати село Буцинь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Трохимович. 

Чи є запитання у членів комітету? Немає. Чи хтось із членів комітету 

хотів би висловитись? Ні. Хтось із присутніх? Володимир Михайлович, ні? 

Тобто я тут не бачу якихось… Хтось із присутніх, можливо, ще хотів 

висловитись? Ні. 
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Тобто пролунала єдина пропозиція: підтримати подання Волинської 

обласної ради щодо перейменування села Буцин Старовижівського району 

Волинської області на село Буцинь та доручити народним депутатам – 

членам комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради відповідний 

проект постанови Верховної Ради України, яким рекомендувати Верховній 

Раді перейменувати село Буцин в село Буцинь, і прийняти цей проект 

постанови за основу та в цілому.  

Якщо немає заперечень, хто за таке рішення, прошу проголосувати. 

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

І є пропозиція: по всіх чотирьох проектах постанов, як завжди, 

визначити доповідачем Миколу Трохимовича Федорука від комітету. Немає 

заперечень? Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую. Хто – проти? 

Немає. Хто – утримався? Немає. Рішення прийнято. 

Ми вичерпали питання щодо перейменування. І переходимо до питання 

про призначення позачергових виборів окремих сільських, селищних та 

міських голів. Доповідає Олена Петрівна Бойко. Будь ласка, Олена Петрівна. 

 

БОЙКО О.П. Шановні колеги, до розгляду пропонується клопотання 24 

органів місцевого самоврядування, а саме 21 сільської, двох селищних, однієї 

міської ради. Старобільська міська рада  Старобільського району Луганської 

області. Про призначення позачергових виборів відповідних голів у зв'язку з 

достроковим припиненням їх повноважень. 

Підстави дострокового припинення повноважень наступні: за власним 

бажанням – 20 випадків, в зв'язку зі смертю – 3 випадки, у зв'язку з 

набранням законної сили рішенням судом про притягнення до 

відповідальності  за правопорушення пов'язано з корупцією – один випадок. 

Це Швайківський сільський голова Бердичівського району Житомирської 

області.  
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Підкомітет вносить пропозиції комітету рекомендувати Верховній Раді 

України призначити позачергові  вибори окремих сільських, селищних 

міських голів, щодо яких місцевими радами наведеними у таблиці (зараз я  

зачитаю)  порушення  відповідних клопотань і запропонувати дату цих 

виборів 11 червня 17-го року.  

Що стосується переліку.  Це Старобільська міська рада Луганська 

область Старобільський район, Гальджибіївська сільська рада Вінницька 

область Ямпельський район, Попаснинська сільська рада Дніпропетровська 

область Новомосковський район, Саївська сільська рада Дніпропетровська 

область П'ятихатський район, Швайківська сільська рада Житомирська 

область Бердичівський район, Головківська сільська рада Житомирська 

область Малинський район, Спаська сільська рада Івано-Франківська область 

Коломийський район, Межигорецька сільська рада Івано-Франківська 

область Галицький район, Підвербітсівська сільська рада Івано-Франківська  

область Тлупацький район, Долинівська сільська рада Кіровоградська 

область Гайворонський район,  Шпотинська сільська рада Луганська область 

Старобільський район, Калинівська сільська рада Львівська область 

Яворівський район, Галичинська сільська рада Львівська область 

Городоцький район, Кривобалківська сільська рада Миколаївська область 

Миколаївський район, Миколаївська сільська рада Миколаївська область 

Казанківський район, Радісненська селищна рада Одеська область 

Іванівський район, Донецька селищна рада Харківська  область 

Балаклійський район,  Кальнянська сільська рада Хмельницька область 

Деражнянський район, Пилипівська сільська рада Хмельницька область 

Деражнянський район, Згародська сільська рада Хмельницька область 

Дережнянський район, Водичківська сільська рада Хмельницька область 

Хмельницький район, Вороновицька  сільська рада Чернівецька область 

Кальманецький район, Роїщинська сільська рада Чернігівська область 

Чернігівський район, Новобілоуська сільська рада Чернігівська область 
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Чернігівський район і дата, ще раз підкреслюю, 11 червня, але до 

обговорення.  

І є ще кілька пропозицій. Перша пропозиція, так як у нас вже заведено, 

ми до того, як доходимо до пленарного засідання, з дозволу голови нашого 

комітету просимо ще раз секретаріатом комітету дати нам доручення 

проводити моніторинг на те чи є у нас там добровільне об'єднання громад 

для того, щоб не призначати… 

 

_______________. (Не чути) 

 

БОЙКО О.П. Да, чи не розпочався процес для того, щоб не 

розпочинати процес виборчий. 

І ще одне питання. Якщо є Центральна виборча комісія, хотілося б 

почути наскільки є фінансування щодо цих 24 виборів і взагалі яка ситуація 

щодо фінансування виборчого процесу, який, наприклад, призначений на 30 

квітня? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Олена Петрівна. Шановні колеги, члени 

комісії, чи є запитання до Олени Петрівни? Немає.  

Чи хотів би хтось висловитися із членів комітету по порушеному 

питанню? Ніхто.  

У нас дійсно на засіданні нашого комітету присутній заступник 

керівника секретаріату Центральної виборчої комісії Сергій Олегович 

Дубовик. Будь ласка, Сергій Олегович, з того питання, яке підняла Олена 

Петрівна, щодо фінансування Центральної виборчої комісії, по 

фінансуванню, вибачте за тавтологію, питань по виборах.  

 

ДУБОВИК С.О. Дякую, пане голово.  
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Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" за 

бюджетною програмою 6741020, це субвенції місцевим бюджетам на 

проведення перших і позачергових місцевих виборів, було виділено 20 

мільйонів гривень. Центральна виборча комісія з урахуванням пропозицій 

місцевих державних адміністрацій і середніх розрахунків потреби у 

позачергових виборах, просила 364 мільйона 633 тисячі. На сьогоднішній 

день ситуація із фінансуванням виглядає наступним чином. 

8 січня було проведено повторне голосування з перших місцевих 

виборів у 28 об'єднаних територіальних громадах, використано 1 мільйон 368 

тисяч 700 гривень. Перші вибори депутати сільської, селищної, міської ради, 

які призначені на 30 квітня 2017 року у 47 об'єднаних територіальних 

громадах, потребують виділення 13 мільйонів 964 тисяч 700 гривень. Разом з 

позачерговими виборами, призначеними вчора в 38 територіальних громадах, 

які теж потребують 4 мільйонів 131 тисячі гривень, Центральна виборча 

комісія повинна перерахувати місцевим бюджетам 19 мільйонів 465 тисяч 

100 гривень. Таким чином в розпорядженні Центральної виборчої комісії 

залишається 534 тисячі гривень, і ще знаходяться на розгляді документи 

п'яти об'єднаних територіальних громад, які були подані вчасно, але вже в 

порядку черги ми не призначили цих виборів, тому що на їх проведення нам 

необхідно 666 тисяч 800 гривень.  

Таким чином, якщо Центральна виборча комісія би призначила п'ять 

перших місцевих виборів, що у нас знаходяться, ми б були в мінусі на 131 

тисячу 900 гривень. Таким чином, фінансування для проведення виборів, 

запропонованих в 24 громадах позачергових, в Центральної виборчої комісії 

немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Олегович. Це буде сумний жарт, але 

грошей немає, але ви тримайтеся.  
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Зрозуміло, що відсутність грошей не звільняє від обов'язку наш комітет 

оголосити місцеві вибори там, де є потреба, позачергові місцеві вибори. Я 

думаю, що, єдине, що ми просто звернемося з листом від комітету на 

бюджетний комітет, з урахуванням тих даних, які тільки що озвучив Сергій 

Олегович, звернемо увагу бюджетного комітету на те, що цих грошей не 

вистачає і треба було б терміново розглянути питання по дофінансуванню 

Центральної виборчої комісії в частині організації і проведення позачергових 

виборів сільських, селищних, міських голів.  

Да, будь ласка, Олена Петрівна Бойко. Потім – Андрій Олександрович 

Река.  

 

БОЙКО О.П. В мене запитання до Центральної виборчої комісії. Коли 

проводилося в 16-му році в грудні вибори перші, пам'ятаєте, була прикра 

ситуація, коли кошторис, поданий від Центральної виборчої комісії, не 

врахував фінансування районних територіальних виборчих комісій. 

Наскільки цифри, які ви озвучили наці вибори, враховують фінансування 

районних територіальних виборчих комісій? І як вирішилось питання щодо 

оплати праці районних територіальних виборчих комісій за грудень 16-го 

року?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Сергій Олегович.  

Єдине, що, я звертаю вашу увагу, що по питанню фінансування 

Центральної виборчої комісії ми не є профільним комітетом. Тому, якщо 

можна, коротше. Але це важливе питання тому…  

 

ДУБОВИК С.О. Значить, наскільки я знаю це питання не вирішено в 

Центральній виборчій комісії, серед членів немає однозначної думки щодо 

фінансування районних виборчих комісій. Поки що наші фінансисти 

вважають, що у нас немає законних підстав фінансувати районні 
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територіальні виборчі комісії, оскільки щодо них відсутнє поняття виборчого 

процесу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Андрій Олександрович Река.  

 

РЕКА А.О. Мене бентежить те, що Олег Володимирович розпочав і 

закінчив фінансами, недостатком коштів, а аж ніяк не призначенням виборів. 

Тому, якщо ви буде на засіданні Кабінету Міністрів і на засіданні комітету 

бюджетному, будьте добрі, ставте це питання, нас воно не повинно, скажімо, 

вирішуючи безпокоїти. Ми, як комітет, розглядаємо призначення виборів, їх 

треба проводити вибори і не зсилатися ні на що.  

І, будьте добрі, проводити таку роботу в себе, щоб більш на нашому 

комітеті не озвучували нестачі вам фінансів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Андрій Олександрович.  

Олена Петрівна.  

 

БОЙКО О.П. Мені прикро про це говорити, але вже не в перше 

Центральна виборча комісія трактує закон на свій розсуд. Я вам нагадаю, що 

територіальні виборчі комісії формують виборчі комісії щодо проведення 

перших виборів ОТГ, це означає, що вони є учасниками виборчого процесу. 

Зверніть, будь ласка, на це увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олена Петрівна, за слушне зауваження.  

Але повертаючись до питання призначення позачергових виборів. Чи є 

бажання у когось висловитись щодо доцільності, не доцільності призначення 

виборів? Немає. 
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Прозвучала єдина пропозиція під час оголошення, рекомендувати 

Верховній  Раді України призначити позачергові вибори окремих сільських, 

селищних, міських голів, за списком озвученим Оленою Петрівною Бойко, на 

неділю 11 червня 2017 року, прийнявши відповідні постанови Верховної 

Ради України. Чи є інші пропозиції у членів комітету? Немає. 

Тоді я прошу підтримати цю пропозицію голосуванням. Хто за таку 

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

прийнято одноголосно. 

І зазвичай доручити виступити на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання Олені Петрівні Бойко.  Хто за таке рішення, 

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

Немає. Рішення прийнято одноголосно. 

Ми переходимо до питання звіту керівника робочої групи з питань 

опрацювання Закону про окуповані території. 

Будь ласка, Любомир Львович Зубач. 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Дякую, шановні колеги, за можливість представити на 

засіданні комітету інформацію про працю, яка була здійснена робочою 

групою по доопрацюванню законопроекту по тимчасово окупованій 

території.  

Хотів би подякувати народним депутатам України, які активно взяли 

участь в діяльності робочої групи, це Альоні Шкрум, пані Олені Бойко, 

Сергію Володимировичу Власенку, Олегу Березюку, Мустафі Найєму.  

Так само хочу подякувати окремим представникам виконавчих органів 

влади, зокрема, і Міністерству оборони, Міністерству закордонних справ, 

Державній прикордонній службі, Службі безпеки України, які активно взяли 

участь в обговоренні і подали дуже слушні і результативні пропозиції, які 

були враховані в доопрацьованій редакції законопроекту. 
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З чого хотів би почати? На скільки ви знаєте, первинна редакція 

законопроекту, вона містить чотири розділи, які регулюють питання 

починаючи від констатації і фіксування факту тимчасової окупації частини 

територій України і закінчуючи питаннями звільнення цієї території, 

врегулювання правового режиму звільненої території, а також подальших 

заходів порозуміння та примирення. 

За результатами спільного думання робочої групи ми вирішили, що цей 

законопроект варто концептуально розподілити на дві ключові частини і на 

першому етапі зосередитися на частині першій, яка говорить про тимчасову 

окупацію, про констатацію цього факту, фіксування, визначення  прав і 

обов'язків. Стосовно інших частин законопроекту, вони будуть… над ними 

потрібно працювати, але вони будуть актуальними вже, скажемо так, вже 

ближче до фактичного початку звільнення цієї території від окупації. В 

результаті таких домовленостей, де-факто, було знято переважну більшість 

зауважень, яка висловлювалась до тексту законопроекту представниками 

громадських, міжнародних організацій, яким, до речі, хочу принагідно 

подякувати. Які активно включились в роботу, подавали свої слушні 

зауваження, ми по окремих питаннях погоджувались, по окремих, не 

погоджувались, але те, що вони своєю роботою принесли користь робочій 

групі – це беззастережно. 

Отже, коротко, охарактеризую ці ключові норми, які будуть… які 

мають місце в цій частині законопроекту, яку ми вирішили зберегти. І ті 

зміни, які пропонується внести.  

Отже, в першу чергу було чітко відрегульовано поняття тимчасово 

окупованої території, до нього було до включено поняття континентального 

шельфу та виключної морської економічної зони, що не було враховано в 

первинній редакції. Так само, відповідно до рекомендацій Служби безпеки 

України та представників Генерального штабу було погоджено дати початку 
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окупації частини території України. Там була встановлена дата стосовно, 

зокрема, Луганської, Донецької областей, це  7 квітня 2014 року.  

Наступне. Ключовою задачею цього  законопроекту – це є покладення 

відповідальності за всі дії, які здійснюються на тимчасово окупованій 

території на державу-агресора – на Російську Федерацію. Власне, на 

сьогоднішній день, оскільки в нас де-факто і де-юре відбувається 

антитерористична операція, згідно цього законодавства є велика загроза, що з 

часом, коли будуть висловлюватися і подаватися претензії і позови від 

фізичних і юридичних осіб, державі доведеться відшкодовувати збитки, які 

були заподіяні окупантом, і це є катастрофа. Тому всі погодилися на робочій 

групі, що критично важливо прийняти законопроект і зафіксувати ці норми в 

законі, і це стосується, у тому числі, тих судових процесів, які вже були 

ініційовані і розглядаються міжнародними судовими інстанціями.  

Окрім того, згідно норм міжнародного права, у випадку окупації 

частини території іншої держави саме держава-агресор несе відповідальність 

за забезпечення прав і свобод людей, які проживають на цій території.  

В той же час багато ми зусиль потратили на дискусію з приводу тих 

зобов'язань, які має  в цій ситуації держава Україна. І, дійсно, є кілька рішень 

Європейського суду з прав людини, який говорить про те, що у випадку 

окупації залишаються певні позитивні зобов'язання на цих державах. І ми 

спілкувалися і погоджували, яким чином досягнути тут консенсусу.  

В першу чергу ми сприйняли ту філософію, що, скажімо, ті права 

людини, які стосуються там, умовно кажучи, реєстрації актів громадянського 

стану, видачі документів, будь-які інші речі, які держава Україна може 

надати своїм громадянам на тимчасовій окупованій території, вона повинна 

це... вона повинна це забезпечувати. 

Стосовно пенсійного забезпечення... Можна? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Любомир Львович, скільки треба вам ще часу? 

Просто зразу вас... 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Ну, я... десь дві хвилини, зо дві хвилини. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, продовжуйте. 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Стосовно... Стосовно пенсійного забезпечення є два 

варіанти. Я обіцяв представникам громадських організацій, що я озвучу на 

комітеті. Один варіант говорить про те, що до завершення окупації держава 

не здійснює соціального та пенсійного забезпечення. Варіант другий 

говорить, що, зберігаючи за особами на тимчасово окупованих територіях 

право на пенсійне забезпечення, в той  же час це має бути врегульоване 

окремим порядком Кабінету Міністрів України. 

Далі. Цим законом ми чітко фіксуємо, що вибори на тимчасово 

окупованій території не проводяться для того, щоби зняти будь-які 

спекуляції. В той же час ми зберігаємо право за громадянами України право 

голосу на загальнодержавних виборах, але це має здійснюватися чітко 

встановленою процедурою зміни місця голосування. 

Стосовно пропозицій Державної виконавчої служби, які, дякувати, 

дуже гарно попрацювали, ми фіксуємо, що перетинання межі тимчасово 

окупованої території здійснюється виключно через контрольні пункти в'їзду 

та виїзду. І, власне, на цьому наполягали як Прикордонна служба, так і 

Служба безпеки, яка говорить, що це є критично важливо для дотримання і 

забезпечення безпеки для держави Україна. 

Кілька питань дражливих, які хотів би так само вас поінформувати. 

Отже, стосовно залізничного транспорту і залізничного сполучення, 

більшість членів робочої групи вважають, що пасажирські перевезення на 
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сьогоднішній день є неможливі і на сьогодні не здійснюються. Це так само 

питання національної безпеки. 

Стосовно перетину лінії розмежування залізничним транспортом. В цій 

частині так само думки розділилися. І хотів би сказати, що є пропозиція, яка 

може стати компромісною, з цього приводу. Ви знаєте, що, власне, з цього 

приводу зараз відбувається блокування, так зване блокування торгівлі з 

окупантами. І, власне, ця норма повинна це відрегулювати. 

Розуміючи, з одного боку, важливість врегулювання цього питання, з 

іншого боку, розуміючи, що українська держава, можливо, не готова на 

сьогоднішній день повністю взяти на себе всі виклики, пов'язані з такою 

забороною в повному обсязі, є пропозиція, щоб норма в цій частині вона 

набрала чинності через 6 місяців після вступу в дію Закону про тимчасово 

окуповану територію. До того часу Кабінет Міністрів України повинен 

встановити тимчасовий порядок перетину межі тимчасово окупованої 

території. Ще попрошу півхвилини часу буквально, бо важливі речі. 

Ще одним дражливим питанням, стосовно якого була дискусія, - це є 

постачання паливно-енергетичних ресурсів та централізованого 

водопостачання на тимчасово окуповані території. В первинній редакції 

законопроекту було заборонено таке постачання. В рамках діяльності робочої 

групи ми пропонуємо, щоб таке постачання здійснювалося, але в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів, дійсно, для того щоб не допустити 

гуманітарних катастроф і порушення прав людини. 

Так само є пропозиція запровадити перехідний період 6 місяців для 

заборони поставки товарів з тимчасово окупованої території, за винятком 

особистих речей, так само 6 місяців, для того щоб ми не різко обрубали, а для 

того щоб ми нормально ввійшли в цей процес. 

На моє глибоке переконання, ці компромісні пропозиції, які були 

досягнуті вони мають підтриматись всіма. І я прошу колег депутатів взяти на 

себе  відповідальність і прийняти цей закон, крім нас цього  ніхто не зробить.  
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Я хотів би нагадати, що якщо рік тому ми як парламент би погодились   

на зміни до Конституції, де був окремий статус чи особливості місцевого 

самоврядування окупованих територій і ми би це прийняли, то, мабуть, ми би 

вже… Резюме. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви  просили дві, я там втихаря від себе додав ще дві, 

але… 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Я вдячний, це компенсація за невключення в  порядок 

денний  цього законопроекту. Але я все-таки сподіваюсь, що з великою 

шаною до  вас, що я був переконливий і ви прислухаєтесь до думок робочої 

групи, яка насправді всебічно попрацювала над цим проектом. Ми поставили 

собі цілі абсолютно професійні, абсолютно практичні в сторону відвели всі 

будь-які політичні моменти і хотіли напрацювати цей законопроект, який, 

дійсно, об'єднає зал, об'єднає суспільство. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Любомире Львовичу. 

Колеги, члени комітету, чи є  запитання до Любомира Львовича Зубача. 

Я не бачу рук,  не бачу бажаючий. Чи хотів би хтось висловитись щодо тої 

інформації, яку ми зараз отримали?  

Будь ласка, Олег Романович Березюк, а потім – Альона Іванівна 

Шкрум.  

Альона Іванівна Шкрум, потім – Олег Романович Березюк. 

 

ШКРУМ А.І. Дякую, Олеже Романовичу. 

Колеги, насправді робоча група сьогодні працювала з  восьмої ранку. І 

ви знаєте, що це було друге засідання робочої групи і я дуже вдячна всім, хто 

долучився. Особливо, мені здається,  що  почали дуже  класну таку дискусію 

в принципі  те, що ми хотіли розпочати  з органами державної влади, які до 
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цього, на жаль, це  питання я дозволю собі сказати ігнорували. Тут у нас  і 

СБУ, і Державна прикордонна служба, і Міністерство оборони дуже суттєво 

підключилися і надзвичайно допомогли нам. Зауваження, застереження, 

поправки представника Міністерства закордонних  справ і просто їм  дякую, 

якщо вони тут ще присутні, і, звичайно, всі  правозахисники і представники 

міжнародних організацій. Що мене тут бентежить?  

По-перше, я хочу зазначити, що як ми  вам і обіцяли, ми продивилися 

всі суперечливі моменти і тут дякую за роботу якраз  голові робочої групи 

Любомиру Зубачу, ми виключили взагалі повністю розділ ІІ, ІІІ і IV – це 

якраз ті питання, які були дуже суперечливі по тому, що робити після 

деокупації. Яка може бути комісія примирення, як людей повертати, як з 

ними співпрацювати і таке інше. Все це ми повністю виключили, тобто 

залишили тільки розділ фактично перший, це що таке окупація, дата 

окупації, території, які відносяться до окупованих територій і інші права та 

обовязки, а також можливості, не можливості перетину кордону, тобто 

важливі дуже технічні питання.  

Що мене турбує трохи, я це мушу сказати, в цьому законопроекті 

кожне слово є дуже важливим і кожен термін є дуже важливим, і реально він 

має бути вивірений. У нас буде можливість ще зробити між першим-другим 

читанням, але ми мусимо розуміти, що це не той законопроект, де ми 

зможемо потім виправляти помилки, нам треба брати майже ідеальний 

варіант ще і тому, що як нам пояснили міжнародні юристи і відомі в 

принципі правозахисники, кожна помилка в одному терміні, в одній даті, 

вона може потім, за собою тягнути наслідок, що конкретний наш позов, який 

ми подали в міжнародні різні юрисдикції може бути програний. І ми це 

маємо розуміти це дуже-дуже суттєві речі. Тому я б ще раз, можливо, це 

вичитала, ми зараз тільки отримали фінальну версію і мене це турбує. Плюс 

Мін'юст взагалі не був присутній на жодних з тих робочих груп, я так 

розумію, що вони офіційно відмовився… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Мін'юст офіційно відмовився, принаймні щодо 

першого засідання робочої групи вони майже офіційно відмовились.. 

 

ШКРУМ А.І. Сьогодні Мінюсту теж не було, я це можу офіційно 

сказати, бо я була і Мін'юст  подає ці позови, готує ці позови, але вони не 

бачили цього тексту, що абсолютно не нормально і не припустимо взагалі. Я 

думаю, що маємо вимагати, що Мін'юст  сюди прийшов і пояснив нам свою 

позицію, що  означає, що вони відмовляються від будь-якої позиції. 

І до того ж тут немає "Прикінцевих положень" і "Перехідних", 

подивіться, я так розумію, що просто фізично ми не встигли їх напрацювати, 

там мають бути зміни в 22, якщо я не помиляюсь інших законів, тобто нам 

треба в будь-якому випадку просили секретаріат це доопрацьовувати, або 

доопрацьовувати це самостійно, бо це суттєві зміни в інші закони. А так, 

надзвичайно дякую, я думаю, що ми довели, що надскладні питання, і навіть 

важливі і болючі питання, у них можна знаходити консенсус колеги і для 

мене, мені  здалося, що був плідний, дуже хороший початок роботи над цим 

законом. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Романович Березюк, будь ласка.  

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Я хрещений.  

Мені здається, що багато народних депутатів насправді не розуміють 

серйозність ситуації, в яку сьогодні потрапила Україна. Вона не сьогодні 

потрапила. Цей законопроект потрібен два роки тому. На сьогоднішній день 

це ми доганяємо ситуацію. І коли ми чуємо, що ми можемо програти якийсь 

судовий позов, без цього закону ми можемо втратити незалежність і 

суверенність української держави. Це є основна річ.  
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Коли ми переживаємо за права людей, то позбавляємо відсутністю 

цього закону права людей на життя як на окупованій території, так і на 

території України, яка є підконтрольною українській державі. Оце є серйозна 

річ. І тут немає чого сміятися. Те, що цю справу закомерцілізували і 

використовують ділки, і бариги, це друга справа.  

Я хочу сказати, поки вогняний когут, як кажуть в нас на Галичині, а 

для тих, хто не розуміє цього слова, півень в тім'ячко не цокнув, доти ми з 

вами не зібралися тут. Я хочу з величезною повагою сьогодні прихилити 

голову до фахівців Кабінету Міністрів  України, які працювали над цим 

законопроектом, величезною. За 2,5 роки праці на цій території, я хочу 

сказати вам, що я не бачив ще таких якісних людей. Це і Міністерство 

закордонних спав, величезна повага до прикордонників, це неймовірні хлопці 

і юристи. Неймовірні якісні люди з Збройних Сил України, Служби безпеки 

України, Уповноваженого з прав людини, правозахисників. Кожен, я не 

бачив тут, по великому рахунку, тут опору цьому закону. Можливо, я 

помиляюся.  

Тому саме це налаштувало мене на позитивний момент. По-перше, це є 

перше читання. Ви пам'ятаєте, які ми іноді закони приймаємо в першому 

читанні, які ніхто з нас і не бачив. Тому це перше читання це буде знаком для 

нас, як ми серйозно до цього ставимося.  

Тому моя пропозиція є дуже проста. Ще одна. Сказала це пані Альона. 

Але вважаю розглядати офіційно відмову Мін'юсту співпрацювати з 

комітетом Верховної Ради  і робочою групою як претензію і подання в 

Службу безпеки України щодо розглядання як злочину проти держави. Я не 

можу зрозуміти як Мін'юст міг відмовитися від участі у роботі. За що вони 

отримують гроші від українського платника податків?  

Якщо це можна, пане голово, я прошу вас звернутися з ним з листом 

для пояснень. Я особисто як голова фракції і народний депутат подам свої 

пропозиції Службі безпеці України вивчити це питання, тому що я не можу 
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зрозуміти цього, взяла і відмовилась. Вони живуть в іншій державі, можливо, 

їм інші платять?  

Тому, вельмишановні пані і панове, я би попросив для того, щоб 

показати людям, що наша держава нарешті як інституція приділяє увагу 

нагальним темам, не ховається як в цій грі, знаєте, "Ку-ку", від реальних 

проблем, підходить до цього вирішення на реальних фактах, а не фантазіях 

бориг і торгашів, які сьогодні використовують невизначеність ситуації для 

надприбутків декількох десятків людей в країні і піддання небезпеці 

мільйонів. Більше цього, це дозволить нам мати абсолютно нормальні, чесні 

очі перед міжнародними організаціями і нашими партнерами, які завжди в 

приватних кулуарних розмовах запитують нас, напевно, і вас: "Хлопці, ви 

можете визначитися, що ви робите?". Так, це ускладнить ситуацію. Але в 

очах і словах Збройних Сил України хлопців-юристів, прикордонників, 

Міністерства закордонних справ я не побачив сумніву – і мене це підтримує 

сьогодні на дусі –  сумніву в потребі такої справи.  

Тому, пане голово, я б просив внести це до порядку денного, прийняти, 

винести в зал для розгляду, ми самі розуміємо як це відбувається в першому 

читанні. Це буде як і знак для депутатів, щоб вони зайнялись справою, так і 

оцінка робота робочої групи, так і знак для людей, що держава функціонує в 

цій країні для людей, а не для окупанта. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олеже Романовичу. 

Я прошу секретаріат підготувати проект такого листа на Міністерство 

юстиції, про який згадував Олег Романович Березюк із офіційним запитом 

щодо їх відмови працювати в робочій групі з опрацювання такого важливого 

для України законопроекту. І Мінфін, два міністерства, які офіційно у нас 

відмовились, це правда. 

Олена Петрівна Бойко, будь ласка. 

 



48 

 

БОЙКО О.П. Шановні колеги, я думаю, що в цій залі немає жодної 

людини, яка б сказала, що це тема не є важливою. Зрозуміло, що тема є 

важливою. 

Три роки окупації, три роки агресії, на з цим жити і не зрозуміло як 

виходити, конкретного плану ми не почули. 

Не згідна з тією тезою, що досі ніхто цим не займався. Будь ласка, 

шановні колеги, відкриваємо сайт Верховної Ради України, на сьогоднішній 

день понад 30 законодавчих ініціатив щодо вирішення тих чи інших питань 

окупованих територій. 

Я вже говорила на минулому засіданні про те, що актуальним був і 

законопроект 2004а стосовно окупованих територій, який врегульовував 

питання Донецьку і Донбасу, шляхом внесення змін вже прийнятий Закон 

про окуповані території, який врегульовував питання ще 14-го року Криму. 

Він міг би вирішити багато питань. По-перше, він би сприймав територію і 

питання окупованих територій однаково як і до Донбасу, так і до Криму, що є 

дуже важливим, і врегульовував вже питання в контексті того, що вже 

погоджено і проголосовано, і те, що підтримано нашими міжнародними 

експертами. Це важливо було. На жаль, в 15-му році цей законопроект був 

відхилений, до нього можна було повернутися.  

Тому закиди щодо того, що не займались цим питанням, вони, м'яко 

кажучи, є некоректними. 

Що стосується цього законопроекту 3593-д. З відповідальністю скажу, 

що готова і є представником і комітету, і фракції до роботи в цій робочій 

групі, і брала участь в цій робочій групі. Багато питань виникало по кожній 

фактично, по кожному слову, по кожному абзацу. 

Приєднуюсь великими словами подяки до кожного члена робочої 

групи, неймовірно фаховий склад робочої групи і кожен виступ був 

неймовірно цінний, неймовірно цікавий і багато питань стосовно узгодження 

норм з нормами міжнародного права, вони є дійсно для нас актуальними, 
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тому що ми Комітет з питань місцевого самоврядування, ми не є глибокими 

фахівцями міжнародного права. Багато питань і таких вузькопрофільних 

виникало. Ну, наприклад, ми не зовсім були фахівцями в питаннях 

прикордонної служби, міграційної служби, багато відкрить ми для себе 

зробили. І я дійсно дякую від імені всіх, і Любомира особисто, за те, що 

сформував таку якісну робочу групу в якій було дійсно цікаво працювати.  

Але, шановні колеги, виявляючи готовність до роботи, в мене є 

величезне на майбутнє прохання. Коли починає робоча група працювати, а це 

робоча група від комітету, коректно, коли народні депутати незадіяні в залі 

парламенту. Сьогодні унікальна ситуація, коли працює робоча група, а є 

дисципліна, є обов'язки народного депутата, і доводилось, вибачте, вибирати, 

а це є недопустимим, між надважливим державницьким питанням про 

окуповані території, і своєю присутністю і обов'язками присутності в 

парламентській залі. Тому засвідчую, що моя робота в робочій групі була до 

44-ї пропозиції. Надалі, про те, що відбувалось я не знаю і не можу говорити 

про те, що робота завершена і на якій стадії. У зв'язку з цим я і утрималась 

від голосування за включення закону до порядку денного, тому що питання 

національної безпеки не може бути вирішено, ну, скажем так, недочитаним. 

Величезне прохання дати можливість ознайомитись з цим законом. 

І стосовно позиції Кабінету Міністрів і уряду. Ми не в перше вже чули 

і це є правда, що цей парламент і постмайданівські перший і другий уряди 

вони є найбільш проукраїнськими і тими урядами які фактично 

започаткували багато яких реформ. І робити закиди про, навіть не хочу 

повторювати, стосовно Мінфіну, Мін'юсту, м'яко кажучи не є коректними. 

Тому, коли буде підписуватись лист, я дуже прошу, щоб, ну, коли 

підписується лист від комітету, я так розумію, що він має голосуватися, 

позиція комітету. Ну, принаймні, я там себе не бачу, якщо дозволите. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає жодних питань.  
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Будь ласка, пан Дехтярчук. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановне товариство, я не працював у робочій групі, 

але в даному випадку те, що я отримав і те, що я побачив, це абсолютно 

новий законопроект, який майже, крім назви, не має нічого спільного із 

попереднім, який ми отримували минулого разу. Виключення навіть тих 

статей, про які ми говорили, розділів, цілих розділів говорить про те, що цей 

законопроект потрібен бути обговорений, в тому числі і членами комітету, 

мабуть, і всіма профільними відомствами, які, власне, долучалися до його 

створення. Це абсолютно новий законопроект, з абсолютно відповідальною 

темою і ніхто не говорить, що нам не потрібний він. Звичайно, я з повагою 

ставлюся до тієї роботи, яка була зроблена, тому що, ми бачимо, немає дуже 

спірних питань, про які я звертав минулого разу увагу всіх членів комітету. 

Ці питання усунуті, це, так звані, фільтраційні комісії, яке являють… яке б 

незадоволення населення місцевого викликали і до чого могло це привести, 

це був безвідповідальний крок ставити такі речі, статті закону. Тому в  

даному випадку є пропозиція все-таки отримати висновок Головного 

експертно-юридичного управління на цей законопроект, попрацювати ще і 

тільки тоді виносити вже на перше читання. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Володимирович.  

Хто ще з колег, членів комітету хотів висловитися?  

Будь ласка, Микола Трохимович Федорук. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Я хотів би також сказати те, що на чому завершила 

свій виступ Альона Іванівна, вона сказала, що саме от найпродуктивнішою 

була робота робочої групи, але вони не встигли доопрацювати до кінця всі ці 

пропозиції, які розглядали саме на робочій групі. Тому я вважаю, що робоча 

група має продовжити роботу з участю і, мабуть, тих учасників всіх і 
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Мінфіну, і Мін'юсту, якщо це є, з тим, щоб ми не приймали тут рішення, 

"кота в мішку". Чекали, там скільки, довгий час, я думаю, ще один, декілька 

днів, протягом яких доопрацює робоча група, щоб ми могли розглядати 

цілісний цей законопроект. А так він на сьогоднішній день, якщо говорити 

чесно, він не готовий. Ми ніколи на нашому комітеті не приймали ніякого 

законопроекту навіть у першому читанні, не пропонували цей виносити в зал, 

коли він, практично, сирий, і не  завершили над  ним роботу. Тому я 

пропоную сьогодні цей законопроект не розглядати, поскільки ми його не 

бачили і не бачимо, а робочій  групі продовжити продуктивно працювати, і 

коли це буде готово, провести навіть позачергове засідання, якщо потрібно 

це комітету, і розглянути цей законопроект, як це належить, так, як ми 

підходили до багатьох законопроектів, і вони мають бути з нашого комітету. 

Це надзвичайно важливий закон.  

Хоча я сказав би, щоб… особисто мені, я так уже цікавився, вивчав, 

мені б навіть назва більше подобалась "про відновлення територіальної 

цілісності України", якби він називався так, а не просто лише "про окуповані 

території". Це основне наше завдання, мабуть, – як  відновити територіальну 

цілісність, включаючи окремі райони Донбасу і  включаючи Автономну 

Республіку Крим.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Миколо Трохимович.  

Любомир Львович Зубач.  

 

ЗУБАЧ Л.Л. Колеги, перше, робоча група закінчила свою роботу. Що 

стосується "Перехідних положень", то усі пропозиції були враховані, крім 

тих пропозицій, які автоматично відпали у зв'язку з тим, що ми другу, третю і 

четверту частини цього законопроекту зібрали у кінцевій редакції.  
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Тому я з усією відповідальністю заявляю, що цей текст, який 

опрацювала робоча група, він є готовий для розгляду в першому читанні.  

Тому, колеги, давайте просто приймати рішення. Це є той самий 

законопроект, не можна говорити, що це – інший законопроект, це є перша 

частина законопроекту, який більше року є зареєстрований, який 

неодноразово обговорювався, виносився. Просто до цієї першої частини 

внесені правки членів робочої групи, які усувають ті зауваження, які мали 

місце. 

І ще одне питання. Пані Олена, якщо ви пропрацювали до 44 правки, то 

ви практично по всіх питаннях кінцевої редакції законопроекту мали 

можливість обговорити, тому що інші поправки стосуються тих частин 

законопроекту, які ми вилучили, яких не буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Любомир Львович. 

Будь ласка, Олег Романович Березюк. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Справді, законопроект готовий, в тому числі і 

"Перехідні положення", які друкуються на даний момент. Ми можемо 

розглядати їх і дивитися. 

Законопроект - повторююсь, для того щоб це було чітко і зрозуміло, - 

не є змінений, а внаслідок дискусії були витягнуті за дужки для подальшого 

опрацювання частини законопроекту, які сьогодні є важкими, навіть уявити 

собі, як це буде. І це було правильне рішення цієї робочої групи. 

Друге, дуже важливе, питання, насправді вже політико-філософське 

питання. Назва Закону "Про відновлення територіальної цілісності" не 

відповідає реальності. Закон за визначенням – це є акт, який описує реальні 

суспільні відносини, які склалися на даний момент, і регулює їх. І описувати 

в законі свої бажання, які би вони в нас не були, а вони в нас є 

державницькими бажаннями, тому і називається: "тимчасово окуповані 
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території", - є просто фізично нечесно. Слово "тимчасово окуповані 

території" і є цією реальністю, яку ми сьогодні бачимо. Те, що ми колись її 

звільнимо, це точно. 

Тому нема підстав жодних, навіть формальних, не розглядати цього 

питання на комітеті і не виносити його в зал. Тому я прошу, пане голово, 

підтверджую свою пропозицію. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олеже Романовичу. 

Шановні колеги, ну, по-перше, я рекомендую прийняти інформацію, 

яку нам надав голова, керівник робочої групи з доопрацювання Закону "Про 

тимчасово окуповану територію", до відома. І за наполяганням члена нашого 

комітету Олега Романовича Березюка, як ми і домовлялися, в принципі, я ще 

раз поставлю на голосування питання доповнення сьогоднішнього порядку 

денного розглядом законопроекту про тимчасово окуповану територію з 

метою рекомендації його Верховній Раді прийняти у першому читанні. Хто 

за те, щоб доповнити порядок денний, і сьогодні включивши в порядок 

денний розгляд проекту Закону України про тимчасово окуповану територію, 

з метою рекомендацій його Верховній Раді до розгляду в першому читанні. 

Прошу проголосувати, хто за, включення. 

 

_______________. Шість голосів треба… (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Три. Хто проти? Немає. Хто утримався?  

 

_______________. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги, рішення не прийнято, закон не 

включений до порядку денного сьогоднішнього комітету, але я хочу 

проінформувати членів комітету, що якщо як заявив керівник робочої групи, 
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робоча група завершила свою роботу і текст буде готовий до наступного 

засідання, я буду рекомендувати комітету в проекті порядку денного цей 

законопроект розглянути на наступному засіданні. Дякую.  

Ми переходимо до передостаннього питання нашого порядку денного, 

про рекомендації комітетських слухань з питань стану реалізації 

законодавства про адміністративні послуги…  

Раз, два,три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У нас якраз зараз кворум, 

ні зараз… не випускайте більше нікого, у нас … Ні, ні, насправді… колеги, я 

хочу проінформувати вас, що 19 жовтня 2016 року відбулися комітетські 

слухання з питань "Стану реалізації законодавства про адміністративні 

послуги". 16 листопада 2016 року наш комітет утворив робочу групу з 

підготовки рекомендацій комітетських слухань і призначив керівником цієї 

робочої групи нашого колегу, голову підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород пана Олександра Дехтярчука. 

Сьогодні в рамках розгляду цього питання я би просив колеги, по-перше, 

зосередитись на проекті рекомендацій, які всім роздані, можливо хтось 

прокоментує під час свого виступу, можливо будуть якісь пропозиції до 

проекту рекомендацій. А також зосередитись на низці питань, які в принципі 

є важливими і які виникали під час обговорення зокрема.  

Питання щодо створення органами влади інше ніж Центри надання 

адміністративних послуг, установ з надання адміністративних послуг, ну, 

зокрема, мова йшла про центри  обслуговування громадян "Готово". Також 

питання організації надання послуг у сфері компетенцій інших органів 

державних через центри надання адміністративних послуг, ну, зокрема, ми 

знаємо, що Міністерство внутрішніх справ такі центри створює, можливо, на 

якісь інші питання.  

Я би запропонував регламент наступний: для виступу – від 3 до 5 

хвилин максимум, виступ в обговоренні – до 3 хвилин, якщо будуть питання, 
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то відповідь – до  одної хвилини. Нема заперечень щодо регламенту, колеги? 

Ні. 

Тоді ми починаємо працювати і я запрошую до слова голову робочої 

групи нашого комітету з підготовки рекомендацій нашого колегу Олександра 

Володимировича Дехтярчука. Будь ласка. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановне товариство, можливо, з метою економії 

нашого часу немає змісту зачитувати  повністю текст рекомендацій. З ними 

усі ознайомлені. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Толково. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Я дозволю собі ключові речі, про які Сергій 

Володимирович, власне, уже і висловився. Скажу тільки, що було 3 засідання 

робочої групи, на яких ми, власне, обговорювали ці питання. Вчора відбулося 

чергове засідання робочої групи і ми ще раз в експертному середовищі, в 

фаховому середовищі обговорили, власне, оці рекомендації, виважено 

прислухалися до кожного слова.  

В даному випадку думка робочої групи, перше, всі слабкі місця по 

адміністративних послугах ми відмітили, мова іде і про ЦНАПи при 

райдержадміністраціях, мова йшла і про необхідність зміцнення електронних 

послуг, мова йшла і про проблему створення органами місцевого 

самоврядування і державної влади інших організацій, які називалися по-

різному, це комунальні підприємства, державні підприємства, які, на думку, 

їх організаторів, мали би замінити центри надання адміністративних послуг, 

прийнято робочою групою як неприпустима. Робоча група у своїх 

рекомендаціях наголошує, що єдиними можуть бути, адміністративні 

послуги можуть надаватися виключно через центри надання 
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адміністративних послуг, крапка. В іншому випадку ми нівелюємо саме 

розуміння місцевого самоврядування і децентралізації. 

Тому робочій комітет... робоча група десь зосередилася саме на цих 

питаннях. Якщо є якісь запитання, я хотів би по ходу, власне, щоб ми з 

колегами і членами робочої групи, тут вони є присутні, вже відповідали 

просто по ходу і висловлювали думки на ті чи інші запитання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Володимирович. Я думаю, що ми 

запитання поставимо після всіх виступів.  

Колеги, у мене є попередньо узгоджений список виступаючих. Але, 

якщо хтось хоче додатково виступити, будь ласка, звертайтеся… Позавчора. 

Звертайтеся, будь ласка, до нашого секретаріату. Всі, хто буде мати бажання 

висловитися, будуть мати бажання висловитися, немає жодних з цим 

проблем.  

А я запрошую до слова заступника міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства Лева Ревазовича 

Парцхаладзе.  

Будь ласка, Лев Ревазович. 

 

ПАРЦХАЛАДЗЕ Л.Р. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не все так просто, це ж техніка. (Шум у залі) 

Ну, хвилинку, ми зараз організуємо всі технічні питання.   

 

ПАРЦХАЛАДЗЕ Л.Р.  Дякую. 

Шановний Сергій Володимирович, шановні колеги! Ми підтримуємо 

рекомендації, які тут є. Але ми вважаємо деякі пропозиції також долучити. 

Перше, я хочу додати, щоб в рекомендаціях була така пропозиція, як 

розробку формату надання послуг. Перше, зараз створюються деякі центри 
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МВСом, іншими структурними підрозділами, ЦОВВами, я вважаю, потрібно 

робити один більший центр, який всі послуги об'єднує. Це дуже важливо. 

щоб людина, яка приходить отримувати якусь послугу, наприклад, реєструє 

бізнес, також має можливість зареєструватися в ДФС, Державну фіскальну 

службу. Це дуже важливо. І таких послуг ми зараз маємо біля тисячі. Біля 

тисячі послуг, і це дуже важливо об'єднати. 

Тому перша пропозиція – це розробити формат послуг, всі послуги в 

одному місці. Розробити послуги, швидкі послуги, щоб були. І ми також 

пропонуємо розробити чотирьохрівневу мережу центрів: обласний рівень, 

субрайонний рівень, на рівні ОТГ, так? такі ж послуги повинні бути на рівні 

старост, щоб вони також могли робити ці послуги.  

Розробити єдині стандарти. Це дуже важливо розробити програмне 

забезпечення між центрами, тому що місцеві ради і місцеві… місцеві та 

обласні ради мають різне програмне забезпечення і це неякісно проводить 

роботу.  

Розробити стандарти приміщень. Розробити і …….-стандарти, підбір 

персоналу, навчання персоналу, онлайн, методична підтримка персоналу, 

посадові інструкції. Це потрібно, щоб були рекомендовані такі стандарти. 

Також, вважаю, дуже важливим втілення нових технологій… Тут у вас 

також записано, це прямий доступ до всіх реєстрів для уповноважених 

суб'єктів, це створення такого IP-адрес до всіх… доступ до всіх баз даних.  

І також дуже важливо створення та… електронних баз, сканування всіх 

електронних баз. І, якщо це ми зробимо, ми додатково зробимо електронний 

документообіг і електронний контроль. 

І дуже важливо створення умов фінансово незалежних ЦНАПів. Я 

пропоную дуже важливий перегляд так державних послуг, державного мита 

на деякі послуги і також розглянути систему відрахування цих послуг.  
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І в цьому проекті рекомендацій в пункт 2.9.4.1 пропонується трішечки 

некоректно написаний пункт "здійснювати фінансування з Державного 

фонду регіонального розвитку проектів будівництва інших, ніж ЦНАПів". 

Постановою Кабінету Міністрів 196-ю чітко вписано, на що можна, кто 

є одержувач коштів, це органи місцевого самоврядування, місцевої 

виконавчої ради та ЦОВВ, щоб не було конфлікту. Я також  пропоную в цю 

постанову, 196-у, також рекомендувати Мінрегіонбуд буде инициаровать це 

таку пропозицію на адмінпоступи, на ЦНАП, щоб в 196-у постанову було на 

10 відсотків ми відраховували на создание ЦНАПів, адмінпослуг. Оце наші 

рекомендації. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лев Ревазович.  

Я запрошую до слова начальника відділу розвитку й системи надання  

адміністративних послуг Управління реформування державного регулювання 

бізнесу Департаменту розвитку бізнес-клімату Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі, Олександра  Миколайовича Каменчука. 

 

КАМЕНЧУК О.М. Доброго дня, шановний головуючий комітету! 

Доброго дня шановні члени комітету!   

Міністерство економічного розвитку цілком підтримує 

рекомендацію… проект рекомендацій, який був  підготовлений робочою 

групою і хочу донести вам інформацію, що на сьогодні в Україні  вже 

створено 682 Центри надання адміністративних послуг. Ці центри саме 

знаходя… можемо сказати, це ті  центри, які знаходяться під… на території 

України, яка підконтрольна владі саме державі України, з них цих центрів 

органи місцевого самоврядування  створено вже  208 центрів з яких 202 

центри це центри, утворені  об'єднаними територіальними громадами. 

Крім того, створюються віддалені робочі місця цих центрів і тому я 

думаю, що на сьогодні  вже така мережа з'являється. І крім того, з'явилась 
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ситуація, коли Центр надання адміністративних послуг при районних 

державних адміністраціях переходять в підпорядкування  органів місцевого 

самоврядування. Бо органи місцевого самоврядування більш спроможні 

фінансово у цьому випадку. 

Чому  вони стали більш спроможні? Бо були прийняті депутатами на 

початку децентралізації закон, зокрема фінансово, а саме, плата за надання 

адміністративних послуг почала зараховуватися до  місцевих бюджетів.  

Можу сказати, що приблизно у великих містах як міста обласного  

значення, ну, столиці областей приблизно доходна частина за послуги  в 

місяць прирівнюються десь 800-900 тисяч гривень. При цьому утримання 

одного центру надання адміністративних послуг обходиться десь приблизно 

200 тисяч гривень, це з урахуванням заробітної плати органів місцевого 

самоврядування. Тому приблизно 600 тисяч додатково коштів в місяць мають 

органи місцевого самоврядування, які вони можуть спрямовувати на школи, 

на будівництво лікарень або інше, яке необхідне у відповідної територіальної 

громади.  

І в зв'язку з цим міністерство вважає, що центри надання 

адміністративних послуг повинні продовжувати створюватися саме при 

органах місцевого самоврядування, а саме міст обласного значення, міст 

районного значення, в об'єднаних територіальних громадах, сільських, 

селищних радах саме як структурні підрозділи цих органів місцевого 

самоврядування. Бо саме органи влади наділені повноваженнями з надання 

послуг, а не комунальні підприємства, це державні підприємства. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Миколайовичу. 

Я запрошую до слова директора департаменту Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради, голову 

Громадської організації Всеукраїнської асоціації центрів надання 

адміністративних послуг Наталію Василівну Шамрай. Будь ласка.  
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ШАМРАЙ Н.В. Доброго дня всім! Дуже рада, що запросили. І дуже 

рада, що є членом робочої групи. Хочу висловити подяку від всієї асоціації, 

членів всієї асоціації саме за підтримку центрів надання адміністративних 

послуг. Тому що саме це є обличчям влади. і розвиток таких центрів є 

актуальним для України. 

Саме, тут піднімалося питання і фінансування, і зарахування коштів до 

бюджету, тому, дійсно, практика показує, що саме центр надання 

адміністративних послуг і надання послуг через такі центри – це шлях до 

наповнення і місцевих бюджетів в тому числі. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Я запрошую до слова пана Камерана Худура, першого секретаря 

посольства Швеції  в Україні. Будь ласка, пане Камеран.  

 

КАМЕРАН ХУДУР. Спасибо большое. Дякую. Ничего, если я буду по-

русски говорить. Можно, да? Спасибо большое. Я переехал в Киеве в 

октябре, поэтому пока мой украинский немножко ограничен до "дякую" и все 

остальное.  

Спасибо большое за приглашение, господин Власенко. И уважаемые 

члены парламента, Верховной Рады Украины. Этот вопрос, конечно, очень 

важный. И я, если позволите, прежде, чем выскажу мнение по рекомендации, 

от несколько принципиальных вопросов поднять. 

Ну значит так, мы все здесь и служащие, и тех, кого народ избрал, нас 

все-таки избрали для, чтобы обслуживать народ и решать проблемы, их не 

создавать, а именно решать, и самое главное, это создавать, как сказать, 

условия для того, чтобы человек смог все-таки на свои ноги ставать. И 

поэтому когда мы инициируем какие-то реформы или дискутируем какие-то 
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законопроекты и так далее, очень важно ставить интересы человека прежде 

всего. Это вы и делаете, это очень очевидно, так что большое вам спасибо. 

Что касается административных услуг. Что такое административная 

услуга на самом деле? Это означает, что принимается решение. Кто 

принимает решение? Человек, который наделен полномочиями. Если мы 

хотим создавать государство, которое характеризуется верховенство закона, 

это значит, когда решение принимается чиновником, то у того, кто заявку 

подает, должна быть возможность получить хотя бы ответ, мотив этого 

решения, то есть чтобы у него была возможность обжаловать и так далее, и 

так далее. 

Почему я это говорю? Потому что когда принимается решение, то вот 

эту функцию нельзя делегировать коммерческим структурам, будь то они 

коммунальные предприятия или что угодно. У нас, во всяком случае, в 

Швеции, где мы тремя руками, не то что двумя руками, поддерживаем 

рыночную экономику и за свободной торговлей, и за либеральную 

экономику, и так далее, так как мы зависим от экспорта. Мы все-таки есть 

некоторые вопросы, которые нельзя передавать в коммерческие структуры. 

И я бы хотел услышать еще от господина Парцхаладзе, он высказал 

такое мнение, чтоб у этих центров была финансовая независимость, то есть, 

если можно будет потом, если будет время, пусть объяснит что это означает 

"финансовая независимость" и что же случится с ЦНАПами, которые будут 

предоставлять в основном услуги не то что бесплатные, которые 

финансируются наголоплательщиками. Ну вы все, которые сидите здесь, 

знаете, что некоторые услуги они финансируются 100 процентов 

налогоплательщиками, некоторые разными этими… платные, а некоторые 

частично платные, частично – наголо… То есть вот я бы хотел это услышать 

от господина Парцхаладзе при возможности попозже. Спасибо большое.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, пане Камеран.  
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А я запрошую до слова керівника Центру адміністративних послуг 

"Прозорий офіс" (місто Вінниця) Євгена Миколайовича Іщука. Будь ласка. 

 

ІЩУК Є.М. Доброго дня присутнім всім. Я хотів би зупинитися лише 

на тому, що просто нагадати, що керівники самих, скажімо так, потужних 

ЦНАПів України, які були створені ще на початку 9-го, 10-го, 11-го років, 

приймали велику активну участь, у тому числі в обговоренні законопроектів, 

які у подальшому були прийняті і реалізуються сьогодні. Зокрема ми 

приймали активну участь в обговоренні законопроектів, які народилися у 

грудні місяці позаминулого року, і це нова редакція закону про державну 

реєстрацію, як і бізнесу, так і речових прав, про бюджетну децентралізацію. І 

на той час ми наголошували на недопустимості передання… комерціалізації 

владних функцій, так би мовити.  

Буквально вже в середині минулого року, ці законодавчі акти почали 

реалізовуватись лише менш чим півроку, в Україні одразу постало питання 

про необхідність прийняття пакету антирейдерських законодавств. Чому так? 

Тому що, якщо вже держава делегує повноваження окремим суб'єктам, 

господарюючим суб'єктам, вона має все ж таки цим же самими 

законодавством визначати порядок контролю за їхньою діяльністю, порядок, 

ціноутворення на такі послуги. Тому що на сьогоднішній день можна 

говорити і про різні не ті, що написано у рекомендаціях і пропонується тут, 

інші форми обслуговування громадян, тобто інші, так би мовити, 

акредитовані суб'єкти, нотаріуси, центри, які являються комунальними 

підприємствами. На сьогодні механізму контролю за недопущеннями 

порушень законодавства у цій сфері просто не існує. І на сьогодні діяльність 

цих організацій, таких як ДП "Документ", теж саме інше, вони ідуть з 

сумнівним дотриманням закону, стягуються додаткові платежі і, ну, це не 

зовсім правильно. А самі органи, які надають, є суб'єктами надання 

адміністративних послуг, які рекомендували і пропонували, власне, 
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залишення за ними надання тих чи інших функцій безпосередньо, не через 

ЦНАПи, відповідно мало або неактивно вживають заходів для розбудови 

дійсно зручних умов для своїх клієнтів. Таким чином, спонукаючи до 

підвідомчих організацій на отримання таких же самих послуг, але на платній 

основі. Я вважаю, це неправильно. У мене все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євгене Миколайовичу. 

Я запрошую до слова провідного експерта з питань адміністративних 

послуг проекту реформи управління на сході України Олексія Миколайовича 

Кубаря. Будь ласка.  

 

КУБАРЬ О.М. Дякую. Наш проект з 2010 року виконується в… 

починався в Луганській області і працює в напрямку покращення якості 

надання адміністративних послуг. Ми починали працювати, коли ще не було 

закону і це було як інновація для органів місцевого самоврядування по 

наданню адміністративних послуг.  

За цей час ми дійшли до певної концепції, яка характеризує реформу 

адміністративних послуг.  

Це перше. Наближення послуг до споживачів, коли створення центрів 

надання адміністративних послуг в громадах відбувається як структурний 

підрозділ органу місцевого самоврядування. Для цього триває процес 

передачі повноважень по наданню адміністративних послуг від центральних 

органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування та додатково 

потребується встановлення певних зв'язків між інформаційними системами 

цих ЦОВВів за допомогою створення так званих IP-інтерфейсів. 

Другий принцип – це надання послуг без посередників. Це, коли 

послуги надає працівник органу місцевого самоврядування, що відповідає за 

реалізацію покладених на нього повноважень. Наприклад, реєстрація 
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майнових прав це нові повноваження, коли… які були передані останніми 

законами по децентралізації адміністративних послуг.  

Третій важливий принцип – це коли кошти громадян залишаються в 

місцевому бюджеті. Тобто за ці послуги адміністративні сплачують місцеві 

мешканці і якщо подивитися на умови перерозподілу цих коштів,  що з ними 

далі відбувається після сплати, то у разі, коли центр адміністративних послуг 

працює як структурний підрозділ органу місцевого самоврядування, то 

більшість  коштів залишається в місцевій громаді, в місцевому бюджеті і 

ідуть на покращення життя громадян цієї громади. У випадку, коли послуга 

надається кредитованим суб'єктом, то в громаді  не залишається коштів, але 

залишається обов'язок працівників органу місцевого самоврядування 

архівувати справи і обробляти їх в подальшому. 

І четвертий принцип, який ми  вироботали в процесі роботи нашого 

проекту, це ергономічний та функціональний простір для надання послуг як 

нове обличчя влади. Наші органи місцевого самоврядування за 

Конституцією, це вони представляють інтереси місцевої громади, 

контролюються  громадою, фінансуються з місцевого бюджету та не мають 

на меті прибутку.  Тому дуже соромно, коли такий представницький орган 

немає елементарних санітарно-гігієнічних умов, а поруч стоїть біля  траси 

автозаправка і там всі ці умови є. Тому центр адміністративних послуг має 

створюватися в місцевих адміністраціях і більшість громад, які 

співпрацювали з нами в цьому  напрямку, вони під  час створення центру 

адміністративних послуг, взагалі, по-іншому, по-новому дивляться на свою 

будівлю адміністративну і приводять її в порядок.  

Ну і головна мета нашого проекту – це сприяти  децентралізації 

владних повноважень по наданню адміністративних послуг та зміцнювати  

спроможність саме органів  місцевого самоврядування надавати якісні 

адміністративні послуги.  
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Інші форми, які подаються як децентралізація або піклування про 

інтереси громадян, це вводить в оману і відволікає від головної мети 

реформи адміністративних послуг, на наш погляд.  

Дякую за надане слово.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олексію Миколайовичу.  

Я запрошую до слова народного депутата України Андрія 

Олександровича Реку.  

 

РЕКА А.О.  Я, пане голово, перед тим як виступити, я хочу запитати у 

Лева Ревазовича два питання.  

Перше. Ви представляєте і ви тут присутній як делегований 

міністерством чи як приватна особа?  

І другий. Що розумієте над фінансовою незалежністю?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Олександрович. Я думаю, що Лев 

Ревазович, ми йому надамо час він відповість на всі питання які виникли і 

чомусь тільки до нього в цій ситуації. Але на частину питань я можу 

відповісти. У нас на засіданні нашого комітету присутній заступник міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

Лев Ревазович Парцхаладзе. Тому я думаю, що в цій відповіді є питання. Але 

після всіх виступив, Лев Ревазович, я вам надам можливість відповісти, 

можливо ще будуть до вас питання.  

А я зараз надаю слово заступнику Рівненського міського голови 

Віталію Ігоровичу Герману. Будь ласка.  

 

ГЕРМАН В.І.  Доброго дня! Дякую за запрошення.  

Ну, взагалі, забезпечити доступність і якість надання адміністративних 

послуг це є основним завданням місцевої влади. Тому для мене не зрозуміло 
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чому зараз, коли є нормальне законодавство, проведена бюджетна 

децентралізація, і дійсно такий обласний центр як Рівне надходження за 

адміністративні послуги до бюджету за рік у нас майже 20 мільйонів. У нас, у 

місті Рівному поодинокий випадок де міська влада і обласна об'єднали 

зусилля і створили Рівненський регіональний центр надання 

адміністративних послуг, його площа більше, значить, 2,5 тисяч квадратних 

метрів, надається майже 210 видів послуг. Тому, я вважаю, що на 

сьогоднішній день, я цілком підтримую, по-перше, рекомендації, які 

напрацьовані робочою групою, ми вже не перший рік працюємо. Взагалі ми 

себе негарно поведемо навіть перед донорами, коли є така політика держави, 

що децентралізація повноважень, максимум передача повноважень органам 

місцевого самоврядування, і вони готові з цим справитися там, де хочуть, 

дійсно, працювати і поважають виборців своїх, бюджетна децентралізація, 

фінансова, вона достатньо така мотивує як би працювати у цьому напрямку 

ефективно. То, на нашу думку, це неправильно і негарно, скажімо так. 

Я вам наведу останній випадок, який в нас трапився буквально вчора, я 

подав заяву про кримінальне правопорушення. У нас акредитований суб'єкт, 

який знаходиться за 90 кілометрів від Рівного, сарненське комунальне 

підприємство зареєструвало житловий будинок, якого не існує. Розуміє те? 

Тому все ж таки органи місцевого самоврядування вони знаходяться 

найближче до громади,  і тільки вони можуть забезпечити якість і 

доступність надання адміністративних послуг. Не можна ті послуги, які за 

визначенням є адміністративними, тобто надаються органами виконавчої 

влади або органами державної виконавчої влади передавати бізнес. Це не 

бізнес, люди неправильно зрозуміють. Люди не готові зараз платити гроші, 

розумієте, особливо такі… В мене маленький обласний центр, 250 тисяч 

населення, але все ж таки, повірте, нам треба рухатися, на нашу думку, до 

європейських стандартів надання адміністративних послуг, які не 

передбачають передачу суб'єктам господарювання публічних послуг. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Віталій… Олександр Володимирович, ви теж отримаєте слово як 

керівник робочої групи наприкінці для реплік по усіх питаннях. Я чомусь не 

зрозумів свого колегу Андрія Олександровича Руку, я думав, що він хотів 

лише питання задати, а він хотів виступити. Тому, будь ласка, Андрій 

Олександрович, вибачте ще раз.  

 

РЕКА А.О. Дякую. 

Мені дуже приємно, що наш комітет вчасно провів слухання виїзне в 

Київській області. І тут Наталія Василівна присутня, я її відразу не впізнав 

без форми її робочої. Але дуже сподобалася та організація, і там було 

присутніх до 10 чоловік, представників інших областей, які одобряли і 

зверталися з тим, щоб покращити свою роботу і шляхом децентралізації 

фінансової це все зробили. Я хотів би, щоби Парцхаладзе мав свій обов'язок, 

тому щоб допомагати цим ЦНАПам і стати скажемо більш совершенними і 

якісно європейськими.  

І те, що сьогодні, приклад, що через дорогу на заправку є туалет, а там 

немає, люди добрі, через півроку в кінці року, на початку 18-го року цих 

приміщень буде на вибір: для ЦНАПів, для всього.  Тому що я не вірю, що 

будуть дальше працювати адміністрації державні і тому подібне, буде їх 

дуже багато. 

І звичайно, в моєму житті я  не вчорашній, я ще не бачив такого 

відгуку, я не бачив такої роботи держави нашої, щоб так бистро створили 

інституцію, ЦНАП, і так він продуктивно працювала. І тому ці видумки 

Парцхаладзе на  жирній, скажем, такій ноті, вони просто зайві. Треба нам 

всім допомогти ЦНАПам розвиватися і працювати. Люди задоволені, я 

говорю це не від себе, я буваю мажоритарний у мене округ, я де не був, ніде 
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не почув ні від людей, ні від працівників ЦНАПу скажемо яких зауважень, 

щось не вирішується.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Олександрович. 

Я запрошую до слова експерта центру політико-правових реформ та 

групи РПР Києва Ольгу Іванівну Калініченко, будь ласка.  

 

КАЛІНІЧЕНКО О.І. Дякую. Дякую голові, дякую всім членам  комітету 

за таку активну роботу стосовно розвитку ЦНАПів і якісного надання 

адміністративних послуг.  

Хочу сказати дуже багато зроблено і дійсно підтримаю пана депутата, 

вибачаюсь, не запам'ятала прізвище, що….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Андрій Олександрович Река.  

 

КАЛІНІЧЕНКО О.І. Дякую, Андрій Олександрович Река. Я хотіла вам 

зараз аплодувати. Я дійсно вам поаплодую, тому що багато  сьогодні 

ЦНАПів, які  дійсно розвиваються особливо в об'єднаних територіальних 

громадах, я як експерт реанімаційного пакету реформ кажу, що люди хочуть 

змін. І я впевнена, що сьогодні підтримка комітету саме так і буде. Але те, що  

вже зроблено це дуже гарно, але  у нас є дуже багато що треба зробити. Це 

треба в ЦНАПи завести соціальні послуги,  це треба в ЦНАПи завести 

Державну міграційну службу з її обладнанням. Сьогодні в Києві дуже велика 

проблема, у Державній міграційній службі не можна отримати послугу, 

отримати ID-картку, треба тільки звертатись до ДП "Документ", там 

заплатити лишні 400 гривень і тоді ви отримаєте цю ID-картку. Так само, на 

превеликий жаль, на сайті, я сьогодні дивилася свіжі новини, ДП готове, 

повідомляє, що послуги (я навіть роздрукувала), послуги архітектури і 
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будівництва, повідомлення про початок будівельних робіт, або подача 

декларації коштує 450 гривень, хоча це за законом ці послуги безкоштовні. 

Ми бачимо, що комерціалізація недопустима в якості в наданні 

адміністративних послуг. І тільки саме підтримкою комітету щодо розвитку 

адміністративних послуг і розвитку центрів надання адміністративних послуг 

вірю, що приведе нашу Україну, дійсно, до європейського стандарту.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ольга Іванівна.  

Я запрошую до слова представника Асоціації малих міст України 

Валентину Дмитрівну Полтавець.  

 

ПОЛТАВЕЦЬ В.Д. Дуже дякую. Я хочу всій робочій групі подякувати 

за ті рекомендації, які напрацьовані. І Асоціація об'єднаних територіальних 

громад також підтримує ці рекомендації у повному об'ємі, тому що для нас 

сьогодні найбільш важливо, щоб об'єднані громади стали справді 

спроможними. Один із інструментів цієї спроможності – це створення 

ЦНАПів, надання якісних адміністративних послуг. І от підтримати цю 

інституційну спроможність об'єднаних громад через підтримку ЦНАПів 

сьогодні і напрацьовані рекомендації, які звертаються і до міжнародних 

організацій, і до Фонду державного, до ДФРР, і можливо до обласних рад, 

якщо у них є вільні кошти, нехай вони підтримають додатково створення 

ЦНАПів при об'єднаних територіальних громадах, а не, дійсно, створювати 

якісь інші інституції, які не обираються мешканцями цих територіальних 

громад. Тому тут, скажем, зачепили хід реформи місцевого самоврядування. 

Тому що тільки ця реформа сьогодні показала, що зміни ідуть і громади 

дійсно формуються. І децентралізація можлива тільки тоді коли будуть 

сформовані спроможні громади. Тобто оцю залежність не треба сьогодні 

розбивати якимись іншими інституціями.  
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Ну і звичайно те, що сьогодні виступаючі говорили, що багато є 

проблем в тому, щоб повноваження органу державної влади не тільки 

декларували передачу, а дійсно їх передавали. Тому роботи ще нам спільної 

дуже, дуже багато. І я дякую за таку співпрацю яка була в робочій групі. І 

комітету в тому числі дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Валентина Дмитрівна.  

А я запрошую до слова народного депутата України Сергія 

Володимировича Кудлаєнко.  

 

КУДЛАЄНКО С.В. Дякую, Сергій Володимирович.  

Ну, дуже приємно бачити своїх колег. Трошки маю відношення до 

ЦНАПів, пропрацював дуже довго років. І хочу коротенько сказати позицію. 

Що конкуренція це звичайно дуже добре. Але сьогодні нам необхідно 

об'єднати всі зусилля, щоби організувати безперебійну роботу ЦНАПів при 

органах місцевого самоврядування. Затягнути всі можливі і не можливі 

фонди, міжнародні інституції для того, щоб вони допомогли реалізувати цей 

успішний проект. Чому? Тому що він дійсно працює. І, якщо ми згадаємо 

історію виникнення ЦНАПів, в 2006 році в Вінниці ми розпочинали, я 

особисто отримував від головного санітарного лікаря України, і пожежників, 

і від інших, листи, і міська рада отримували листи про те, що неможливо 

надавати ці послуги, суперечить законодавству і так далі. Але ми довели, що 

воно дійсно сьогодні буде, нормально працює і саме головне позитивно 

сприймається людьми. Тому нам необхідно сьогодні абсолютно чітко 

поставити умови для органів місцевого самоврядування, щоб вони надавали 

сьогодні виключно ці послуги. Зробити так, щоб ці послуги надавалися 

бездоганно. Не давати можливості сьогодні спекулювати і давати 

можливість, в тому числі місцевому самоврядуванню, десь, можливо, піти в 

сторону в ту чи іншу. Відпрацювати цей механізм. Коли воно буде 
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бездоганно працювати тоді, можливо, і повернутися до цього. Хоча на 

сьогоднішній день, моя позиція як практика, як тих колег які сьогодні тут 

представляють це питання, воно сьогодні неможливо. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Сергій Володимирович.  

І я запрошую до слова директора Департаменту Центр надання 

адміністративних послуг у місті Луцьку Ларису Володимирівну Карп'як.  

Нема?  

 

КАРП'ЯК Л.В. Дякую. Дякую за запрошення. 

І, ви знаєте, коли ознайомилася з тими рекомендаціями, які були 

напрацьовані комітетом,  дуже приємно здивована, що почули нас, практиків, 

що до нас дослухалися. Єдине запитання тут: коли, коли це все, ми 

реалізуємо. Ми готові його реалізовувати.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лариса Володимирівна, на відміну від гасла "Почую 

кожного", у нас в комітеті чують місцеве самоврядування по всіх питаннях, 

повірте мені. Тому дивуватись  не треба, це нормальна ситуація. 

 

КАРП'ЯК Л.В. От якраз  за це, ми  щиро дякуємо,   що є співпраця і 

тісна співпраця. 

І хочу сказати, що сьогодні, дійсно, центр, наприклад   у місті  Луцьку 

надає  306 послуг, 25 відсотків з яких це тільки платні послуги, де 

сплачується адмінзбір  і держмито. На реконструкцію нашого центру було 

виділено з міського бюджету 10 мільйонів, за минулий рік надходження до 

бюджету, при чому, що  ще частина сьогодні адмінзбору за послуги йде до 

державного бюджету, за минулий рік становила 19 мільйонів, тобто, 70 

відсотків послуг,  75 ми надаємо на безкоштовній основі. Але кожна послуга 

іде саме для мешканця, вона   йде в складі життєвої ситуації: народилась 



72 

 

дитина, ми її зареєстрували, ми відразу призначили соціальну допомогу, ми 

відразу призначили субсидії, ми записали дитину в дошкільний заклад, в 

електронну чергу, в разі необхідності виготовили  закордонний паспорт, далі 

– ІD-паспорт. Тільки в комплексі життєвих ситуацій мінімум відвідування і 

мінімум затрат як фінансових. І я рахую, що якщо  ми будемо підтримувати 

розвиток ЦНАПів в органах місцевого самоврядування, воно запрацює.  Ми 

сьогодні  те саме побачили на закупівлі закордонного обладнання, на 

виготовлення ІD-паспортів, коли  ця послуга надається в ДМС, потім 

відвідувачу все-одно треба  йти в ЦНАП, щоб поставити  ту саму прописку 

як ми її сьогодні називаємо - це не є комплекс послуг, який сьогодні 

надається, який є якісним  для відвідувача.  

І те ж саме ми повторюємо про децентралізацію щодо  

Держгеокадастру. Ми ЦНАП, який одним із перших звернулись за 

підключенням до реєстру 1 лютого 2016 року. Приємно, що 1 лютого 2017 

року нас підключили.  

Однак, ми знову звертаємось з проханням дозволити нам приймати 

документи на реєстрацію земельних ділянок. Нам цього не дозволяють. 

Давайте все-таки розглянемо ще ці послуги теж в комплексі. Те ж саме щодо 

реєстрації шлюбів. Сільський голова, селищний сьогодні може здійснювати 

цю реєстрацію. Міський голова, так от, як місто Луцьк, в якому 220 тисяч 

населення, не може це здійснювати. 

Я думаю, що ці питання теж треба розглядати. І дякую всім за увагу. 

Ми готові реалізовувати будь-які положення і рекомендації комітетських 

слухань. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Володимирівна.  

Я запрошую до слова представника Асоціації центрів надання 

адміністративних послуг Ірину Григорівну Синицьку. 

 



73 

 

СИНИЦЬКА І.Г. Дякую, шановний голова! Шановні депутати! Я хочу 

звернути увагу на те, що самі центри створені для чого? Для того, для 

нівелювання корупційних дій. Це, прежде всего, это борьба с 

коррупционными механизмами, с коррупционными вымогательствами 

органов, которые предоставляли услуги раньше в своих кабинетах.  

Для чего созданы были центры, для чего вообще идея сама, самого 

закона о центре, о административных услугах. Это та работа, которая 

необходима для наших граждан. 

В городе Харькове я была руководителем до сентября месяца Центра 

предоставления административных услуг города Харькова. Мы создали 9 

территориальных подразделений, приблизили услугу к нашим гражданам по 

предоставлению услуг. Проработали полностью весь перечень услуг, 

который было возможно предоставить в каждом из центров. В том числе и 

предоставление услуги выдачи паспорта гражданина Украины по выезду за 

границу. 

Но, к сожалению, были изменены законодательные и нормативно-

правовые акты. И наша миграционная служба уже как бы ушла от 

представления этих услуг.  

Поэтому я хочу обратить вас к вопросу, шановні депутати. Для того, 

чтобы у нас в стране все-таки работала система качественных и 

бескоррупционных схем, центры предоставления административных услуг 

должны работать по всей Украине. Спасибо большое. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірина Григорівна. На завершення цієї частини 

обговорення я би хотів надати слово Льву Ревазовичу Парцхаладзе, оскільки 

до нього були запитання. Можливо, йому треба відреагувати. Дякую.  
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ПАРЦХАЛАДЗЕ Л.Р. Дякую. Если можно, я по-русски уже отвечу, и  

господину Камерану и Андрею Александровичу, вы меня так полюбили, мне 

очень приятно,  хотя мы еще  не знакомы.  

Коллеги, я – за развитие ЦНАПов. И ЦНАП считаю, что это самый 

лучший способ  предоставление услуг, никаких коммерческих услуг не 

должно присутствовать. Единственное, что  я хотел бы отметить, сегодня 

здесь очень много присутствуют руководители городов, руководители 

ЦНАПов городских. Если бы вы… не то, что вы я работал в  Киевской 

области первым  замом. И когда мы объездили все ЦНАПи районные, и когда 

ты заходишь в ЦНАП или заходишь в Держкомзем и другую инстанцию, там  

вокруг лежат визитки, и мы взяли и собрали эти визитки, и  

проанализировали фамилии этих людей и сравнили с фамилиями 

руководителей. Так вот скажу, с 25 районов у  17 районов фамилии совпали. 

Почему? Они все блокируют работу, создают так, чтобы при этих ЦНАПах, 

при Держкомземе, других инстанциях люди ходили за консультациями и 

получали работу.  

Первое, что очень важно сделать, это надо ликвидировать  районные 

ЦНАПы и объединить, и сделать их міськрайонными ЦНАПами.  Это очень 

важно. Почему? Потому что  зарплаты никакие, зарплаты в администрации 

низкие, городские местные советы могут себе позволить значительно  

больше платить и сами определяют зарплату.  

То, что касается финансовой  независимости, я не имел в виду, что  

какие то дополнительные услуги и что то делать. Я просто хотел бы, чтобы 

мы пересмотрели некоторые госпошлины и порядок их распределения, к 

примеру, мы берем регистрацию бизнеса, сегодня регистрация бизнеса ЧП 

или предприятие оно бесплатно, реально ЦНАПу или любой организации 

обходится это минимум 70 гривен. Просто, если человек регистрирует 

предприятие, он спокойно может себе позволить, допустим, заплатить 

госпошлину 100 гривен. И таким образом, эти деньги пойдут на содержание 
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и этого  ЦНАПа, потому что я считаю, лично мое мнение, что госпошлина в 

принципе создана не в виде налога, а госпошлина создана ради того, чтобы 

содержать и предоставлять услуги. Вот и все, вот это основная была цель.  

Поэтому то, что касается, Андрей Александрович сказал, создания 

современных помещений и то, что сегодня Алексей сказал, что сравнить с 

заправками, действительно, очень стыдно и позорно, когда ты идешь в 

помещение, я например, недавно получал, еще год назад получал 

загранпаспорт в Киевской области, и когда на Подоле, в хрущевке, люди 

стоят, унижаются, в очереди часами стоят, то это унизительно. А более того 

скажу, что очень унизительно сегодня, еще раз говорю, это не касается 

городов, а касается районов, и никто не обращает внимание на районы. Когда 

ты приходишь в очередь записываешься, с 4 утра до 5 вечера, и получаешь 

очередь через месяц, чтобы получить паспорт. Поэтому в этой, из-за того, что 

такие ситуации существуют, очень много фирм-прилипал, которые 

предоставляют такие услуги и здесь коррупция на каждом шагу.  

Поэтому скажу так: Министерство регионального развития сделает все 

возможное, чтобы побыстрее создавались современные помещения, мы для 

этого хотим выделять определенный средства. Мы хотим в ДФРР писать, вот 

я предложил, чтобы 10 процентов денег ДФРР создавалось на создание 

новых или реконструкции помещений. И мы это будем делать. И то, что 

касается законодательных, я считаю, что сегодня у нас 49 законом 

определяет предоставление услуг, я считаю, что надо, чтобы был один закон 

единственный предоставления админуслуг и чтобы подходы и принципы 

были едины, единые реестры, ІР…протоколы, все-все… Работа сложная, но 

нам это надо делать быстро. Спасибо большое.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лев Ревазович. 

Я запрошую до слова директора Головного сервісного центру 

Міністерства внутрішніх справ України Сергія Михайловича Гончарова.  
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ГОНЧАРОВ С.М. Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, 

шановний головуючий. Стосовно пропозицій по зазначеному питанню. 

Головним сервісним центром уже розроблено і погоджено Міністерством 

внутрішніх справ проект Закону щодо делегування частини повноважень по 

як по посвідченням водія, так і реєстрації транспортних засобів. Зазначений 

проект закону вже надіслано до зацікавлених органів, а також, до профільних 

асоціацій  і в частині, наприклад, погоджено вже, отримано без зауважень від 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних 

та обласних міст", Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад 

висловила певні зауваження, але не в частині зазначеного проекту.  

Також отримане погодження від Міністерства регіонального розвитку 

без зауважень. Певні зауваження висловлено Міністерством економічного 

розвитку. І сподіваюсь, що найближчим часом цей зазначений проект закону 

буде прийнято на засіданні уряду та направлено до Верховної Ради     

України. В зазначеному проекті закону ми передбачаємо надання 

повноважень щодо прийняття  заяв та видачі документів по тих послугах, які 

не потребують прийняття екзаменаційних якихось іспитів, або експертного 

дослідження транспортних засобів, тобто, через ЦНАПи можна буде швидко 

отримати вже готову послугу на потязі 30 хвилин. Це,  наприклад, як заміна 

посвідчення водія у зв’язку з  реєстраційними даними, або змінилося 

прізвище і вже непотрібно буде їхати  з села до міста в якому перебуває 

сервісний центр для отримання такої послуги, так  само і по транспортним 

засобам така ж схожа ситуація. І  це  буде перший крок щодо  повної 

децентралізації і прийняття рішень про реєстрацію і екзаменацію  на місцях.  

От таким чином, ми вважаємо,  що буде створений позитивний досвід 

надання послуг, які, на разі, надаються   сервісними центрами МВС саме 
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через ЦНАПи і в подальшому повністю, розробити повністю можливість 

делегування  всіх повноважень щодо реєстрації і екзаменації на ЦНАПи. 

Також є позитивний досвід щодо співпраці з ЦНАПами як то з 

Вінницьким  ЦНАПом, який,  дуже дякуємо за те, що вони надали 

можливість об'єднати під одним дахом, в одній будівлі як сервісний центр  

МВС так і Центр надання адміністративних послуг. Вони врахували наші 

пропозиції у зв’язку з тим, що ми працюємо здебільшого, в тому числі, з 

транспортними засобами тому місце для огляду, місце для  зупинки 

транспортних засобів  було належним чином  оформлене і вони не створили 

незручностей для містян.  

Так само позитивний досвід у нас є і з Дніпропетровською обласною 

адміністрацією, і з містом Дніпропетровськ, Дніпро, вибачаюсь, вже. 

Починали з Дніпропетровська, працюємо вже з Дніпром. 

Щодо співпраці спільного ЦНАПа і Сервісного центру МВС, в одному 

приміщенні, буквально поряд. Наступним позитивним досвідом, я вважаю, 

буде місто Маріуполь. Тому ми підтримуємо перспективу розвитку надання 

адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг.  

Але вважаємо, що на перших етапах вони повинні існувати поруч і 

разом. Тобто не можна одним махом зараз прийняти рішення щодо всіх 

зазначених нами послуг, які будуть надаватися з наступного року через 

ЦНАПи. Оскільки ми вже бачимо проблему і ситуацію з реєстрацією 

сільськогосподарської техніки, з реєстрацією і видачею посвідчень водія, 

тракториста, машиніста. Коли в період невизначеності і хто саме з органів, з 

державних органів буде займатися зазначеним питанням, постраждали 

інтереси громадян, яким було важко зареєструвати техніку 

сільськогосподарську або отримати після навчання посвідчення водія, 

тракториста, машиніста. 

Тому впевнений, що в найближчій перспективі спільними зусиллями 

ми зможемо наблизити послуги для людей. І в подальшому зробити не тільки 
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децентралізацію, а зробити ці послуги інтерактивними. І завдяки сучасним 

засобам зв'язку вже дистанційно, щоб частину послуг можна було отримати 

дистанційно, без відвідування ні ЦНАПу, ні інших державних органів. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Михайлович.  

А я запрошую до слова керівника проекту "Європейський Союз і 

ЦНАП як інноваційний інструмент взаємодії влади та громадян" Романа 

Михайловича Матвійчука. 

 

МАТВІЙЧУК Р.М. Шановний Сергію Володимировичу, шановні члени 

комітету, запрошені! Я свій виступ буду супроводжувати презентацією для 

більшої наглядности. Проект Євросоюзу, наступна презентація, наступний 

слайд, реалізується в трьох західних областях: у Волинській, Львівській і 

Рівненській. І метою проекту є відпрацювання моделей типових "ЦНАП" у 

невеликих населених пунктах. 

Наступний. Ми в рамках проекту плануємо модернізувати 15 ЦНАПів в 

Західній  Україні.  

Наступне. Як відомо, послуги Державної міграційної служби у 

райцентрах невеликих населених пунктах є досить витребувані і належать до 

найпопулярніших адміністративних послуг, але стан та умови їх надання, як 

відомо, на досить низькому рівні, і прикладом цього є ситуація в одному із 

райцентрів  Волинській області, це райцентр Маневичі.  

Далі. Ми в рамках проекту плануємо, зокрема,  створити ось такі 

ЦНАПи у невеликих населених пунктах. ЦНАПи мають бути інтегрованими 

офісами надання адміністративних послуг і найвитребуваніші послуги, 

послуги міграційної  служби теж мають надаватися через ЦНАПи.  

Чому міграційна служба має бути в ЦНАПі? Тому  що будуть  істотно 

кращі умови для громадян, для працівників терпідрозділу, прозорість, 
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антикорупційність, електронні черги, електронний документообіг, 

відеонагляд і плюс економія державних коштів, економія витрат на 

придбання обладнання, якщо таке обладнання вже використовується в 

терпідрозділі державної міграційної служби. 

Які зроблені кроки з цього приводу? На місцевому рівні в 

координаційній раді з реалізації проектів у Волинській, у Львівській області 

абсолютно підтримали такий підхід, підтримали потребу розміщення 

терпідрозділів державної міграційної служби у ЦНАПах, інвестовані кошти 

проекту для створення належних умов надання послуг у невеликих 

населених пунктах. І тепер треба, крім того Львівська облдержадміністрація 

звернулася до Державної міграційної служби з проханням, але відповіді не 

отримано.  

Повторно будуть відповідні  звернення спрямовані і я як керівник 

проекту теж прошу підтримати пропозицію і вона  відображена в пункті 2.3 

рекомендацій.  Підтримати пропозицію у розташуванні, у сприянні 

розміщення терпідрозділів, де ми разом із обладнанням в тих НАПах, де такі 

умови створені. А в рамках проекту ЄС ми створюємо  дуже хороші умови 

для надання адміністративних послуг для мешканців невеликих населених 

пунктів, в тому числі і об’єднаних територіальних громад. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Романе Михайловичу!  

А я запрошую до слова директора Департаменту розвитку 

адміністративних послуг Дніпровської облдержадміністрації пані Олену 

Лічманенко. 

 

ЛІЧМАНЕНКО О. Доброго дня всім! Дуже дякую за запрошення. 

І я як представник обласної державної адміністрації, координуємо 42 

ЦНАПи на території Дніпропетровської області. Звертаємося до  шановного 
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панства з пропозицією підтримати нас в тому плані, щоб надати якісь певні 

доручення в Рекомендаціях комітетських слухань, Державній міграційній 

службі  України, я повністю приєднуюся до пропозицій Романа Матвійчука. 

А також вдосконалити  програмне забезпечення, реєстр  територіальної 

громади, яке на сьогоднішній день працює просто настільки недосконало, 

настільки воно неякісне. І органи реєстрації, які надають адміністративні 

послуги, найбільш затребувані  адміністративні послуги, це реєстрація і  

зняття  з реєстрації місця проживання фізичних осіб, не мають можливості, 

дійсно, співпрацювати в зворотному контакті з представниками Державної 

міграційної служби  України, бо це програмне забезпечення  не працює 

досконало і служба технічної підтримки, яка має працювати на постійній 

основі, взагалі не працює і не виконується жодної підтримки органів 

місцевого самоврядування, які ці функції надають, а на території 

Дніпропетровської  області їх понад 300. 

І також, хочу звернутися до вас, підтримати пропозицію щодо того, 

сприяти якось у вирішенні питання. Дійсно, передачі повноважень  від 

"Держгеокадастру" України на території Дніпропетровської області склалася 

така ситуація, коли ще влітку минулого року   від трьох найбільш крупніших 

міст області Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського (колишній 

Дніпродзержинськ) подавалися документи на підключення ЦНАПів до 

Державного земельного кадастру. Люди повністю відповідають 

кваліфікаційним вимогам, але на сьогоднішній день,  ми не отримали жодної 

відповіді, а це вже прийшло понад 10 місяців. І зараз зі мною присутня 

керівник ЦНАПу Дніпровської міської ради, вони взагалі проходять всі круги 

аду, вибачте за такий вираз, щодо спілкування з Державним геокадастром. 

Тому прошу підтримати наші пропозиції.  

І також звертаємося до Мін'юсту все ж таки вдосконалити програмне 

забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань з метою оптимізації роботи 
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адміністраторів державних реєстраторів, мінімізації тих дій, які вони 

сьогодні виконують паралельно, а також підвищення ефективності 

обслуговування наших заявників. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олена.  

А я запрошую до слова начальника Центру надання адміністративних 

послуг у місті Кременчуці Тетяну Володимирівну Печерицю. Будь ласка. 

 

ПЕЧЕРИЦЯ Т.В. Доброго дня. Я всім вдячна за те, що мене сюди 

запросили. 

У місті Кременчуці досить молодий ЦНАП. Нашому ЦНАПу як 

окремому підрозділу виповнилося, через тиждень виповниться всього лише 2 

роки. Але в одній особі, тобто в мені поєднано колишній керівник 

міграційної служби міста, а тепер як працівник ЦНАПу, тому що таке ДП 

"Документ" я знаю "не по наслышке". І забравши з собою всі ті 

напрацювання, які були у міграційній службі, ми почали тут працювати,  

Одне, на що я хочу звернути увагу: не потрібно сприймати ЦНАП як 

один із методів боротьби з корупцією, оскільки там чиновники працюють і 

тут працюють чиновники, це лише механізм надання якісних послуг. тому 

що міграційна служба має вертикаль. а ЦНАПи цієї вертикалі не мають. Тому 

нам у ЦНАПі вдалося за 2 роки збільшити кількість обслугованих громадян: 

за перший рік роботи ми прийняли 73 тисячі, зараз вже, за минулий рік це 

130 тисяч населення. У нас працює повністю, ми не закупаємо бланків, у нас 

повністю апаратно-програмний комплекс, який заповнює бланк автоматично, 

і розказувати про свій ЦНАП я можу досить довго і в захльоб.  

Тому все те, що чула до цього, я підтримую. Те, що сказала Лариса 

Карп'як ми так само не можемо  отримати досі доступу до Держгеокадастру. 

Ми так само мучаємося з тим, що ми не можемо співпрацюви з 

Держгеокадастром, так само до Мін'юсту звернутися, тому що всі ті запити, 
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які я направляла я досі не отримала жодної правильної відповіді щодо  

роботи з реєстром. І так само хочу  підтримати можливість отримання коштів 

саме  на розвиток ЦНАПу, тому що  чомусь до Полтавської області не  

доходять ніякі гранти не знаю чому? Можливо, й наша область вважається  

якоюсь сплячою. Тому звертаюся зараз, користуючись нагодою, до донорів, 

зверніть увагу на нас.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Тетяно Володимирівно.  

Декілька… От, я вперше собі дозволю за сьогоднішнє засідання 

прокоментувати. Все-таки ми, з вашого дозволу, будемо продовжувати 

вважати ЦНАПи антикорупційним механізмом, незважаючи на ваше палке 

желание нас позбавити такої можливості. Це, по-перше.  

А, по-друге. Коли ми говоримо про кошти міжнародних донорів то не 

треба чекати поки вони прийдуть, а напевно треба шукати міжнародних 

донорів і шукати їхньої допомоги. Тому що в Україні зараз працює ціла низка 

міжнародних програм які спрямовані саме на розвиток мережі ЦНАПів, на 

покращення роботи ЦНАПів, на уніфікацію роботи ЦНАПів. І пан Кемеран, 

який зараз знаходиться з нами, який виступав, він представляє одну із таких 

програм, тому ви можете абсолютно прямо зараз поспілкуватися після 

закінчення і отримати всю необхідну інформацію. А наступний виступаючий, 

я думаю, що надасть відповідь не лише на ваше питання, а на всі питання, які 

пов'язані із тими проблемами, які були озвучені по геокадастру. І я запрошую 

до слова директора Департаменту Державного земельного кадастру, 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Ігоря 

Васильовича Славіна. І я просив би зосередитись, якщо це можливо на тих 

питаннях, які уже звучали, і на тих проблемах, які піднімалися. 

(Загальна дискусія) 

От приблизно так вони у вас просять повноважень, от приблизно так. 
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СЛАВІН І.В. Я можу сказати наступним чином. На сьогоднішній день 

підключено до Державного земельного кадастру 11 сільських рад, 12 міських 

рад, 5 ЦНАПів. Це ті, які виконали повністю відповідно до законодавства 

вимоги Спеціальної служби зв'язку та захисту інформації.  

Можу сказати, що максимальна швидкість підключення до кадастру – 

це 5 робочих днів. І це виконували певні, певні навіть сільські ради, які мали 

бажання підключитися до кадастру, і зараз з успіхом надають послуги.  

Крім того, в режимі читання до державного земельного кадастру 

підключилося 144 органи місцевого самоврядування та виконавчої влади і 

загалом підключено в режимі читання 242 посадові особи, ось кратка 

інформація.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Васильович, от ви знаєте, знову ж таки, я 

старався сьогодні не коментувати ситуацію, але коли люди застосовують по 

відношенню до вашої інституції такі слова, такі словосполучення, як 

проходити певну кількість адових кіл, напевно, вам би треба було 

задуматися. І коли ви задаєте, коли ви даєте статистику і говорите, що у вас 

аж 12 міст підключено і аж 11 сільських рад, із декількох тисяч сільських 

рад, які у нас є на сьогоднішній день в Україні, я думаю, що це абсолютно не 

прийнятна цифра. Я розумію, що у вас є служба спецзв'язку на яку теж 

можна трошки там кивати  туди і казати, це не ми, це от вони. Ми ж цей теж 

футбол проходили, просто величезне прохання до вас і до вашої інституції 

поставитися до тих  людей, які потратили час, зусилля, якесь вклали душу в 

ЦНАП, бо в принципі хто виступав достатньо активні люди, яким, повірте є 

чим займатися замість  того, щоб оббивати пороги державних інституцій і 

проситися. Я розумію вимоги, я розумію технічні вимоги, я все розумію, але 

в що я не повірю ніколи, що лише 11 були в змозі виконати ваші вимоги. 
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Тому мені здається і у мене є таке внутрішнє переконання, що щось у 

консерваторії треба поправляти. Розумієте? Маючи на увазі вашу інституцію. 

І трошки міняти ставлення. Мені так здається.  

А я запрошую до слова начальника управління Центру надання 

адміністративних послуг у місті Суми Аллу Вікторівну Стрижову. Будь 

ласка.  

 

СТРИЖОВА А.В. Доброго дня, шановне товариство! Я дуже теж 

вдячна за запрошення приймати участь у такому заході.  

Хочу сказати вам, що Центр надання адміністративних послуг у місті 

Суми створений у 2012 році ще до прийняття Закону України "Про 

адміністративні послуги". Ми надаємо у центрі більше ніж 200 

адміністративних послуг, одні з перших прийняли повноваження, які нам 

делегувала держава, працюємо 56 годин на тиждень в режимі прийму і видачі 

документів.  

Що стосується цих напрацювань комітету Верховної Ради, то я їх в 

цілому підтримую. І хочу зауважити як з практики уже те, що ми теж почали 

підключатися до реєстру Держгеокадастру з лютого місяця 2016 року. І 

завдяки участі у комітеті Верховної Ради, який проходив 19 жовтня, то в 

центрі надання адміністративних послуг адміністратори нашого центру 

перші в Україні підключилися до цього реєстру 26.11.2016 року. 

З практики хочу зауважити, що необхідно внести у законодавчі акти 

зміни в зв’язку з тим, що  більшість центрів не можуть підключитися до 

цього реєстру в зв'язку  з тим, що вони не мають  відповідної освіти.  Освіта 

як такова не потрібна адміністраторам для того, щоб мати можливість 

отримати інформацію з реєстру в зв’язку з тим, що вони не вносять  туди 

ніяких записів і не проводять якісь  реєстраційні дії.  

Тому прошу звернути  на це увагу, Комітет Верховної Ради, і все-таки  

попрацювати  над тим, щоб внести зміни в Закон  України про те, що 
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необхідно  ці зміни вносити і центри надання адміністративних  послуг 

запрацюють у цьому ракурсі більш позитивно і якісно. 

Спасибі   за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Алла Вікторівна. 

У мене закінчився список всіх, хто хотів виступити, будь ласка, єдине, 

що представляйтесь.      

 

ДЕХТЯРЕНКО С. Доброго дня! Заступник державного секретаря 

Кабінету Міністрів  Дехтяренко Сергій. 

Хочу  ще раз нагадати, що в нас  завдяки децентралізації  місцеві 

органи влади мають дуже потужний ресурс грошовий для того, щоб 

забезпечити належне функціонування ЦНАПів і розвиток забезпечення 

технікою та інше. Тому питання пересадити туди Геокадастр, Міграційну 

службу, там ще інші органи, які     мають питання щодо надання послуг, ну 

це не дуже правильно, представників, або перенести туди обладнання. ЦНАП 

є ЦНАП. Я так гадаю, що держава має забезпечити,  збільшити  кількість 

місць, куди може прийти громадянин і одержати послугу.  Є іграційна 

служба, є геокадастри, є ЦНАПи, давайте розширювати  ЦНАПи, давайте 

здійснювати, забезпечувати нашим громадянам належні умови для 

одержання  цих послуг, буде більше цих  місць, краще їм буде, буде менше 

черг і все інше. Тому що будь-яка послуга, все-рівно рішення щодо її 

надання, або ні, приймає центральний орган виконавчої влади. І якщо ми їх 

розвантажимо по функції фронт-офісу, а вони будуть займатись виключно 

бек-офісом, це буде дуже правильно. Тому буде більше ЦНАПів – 

розвантажимо ЦОВВи, вони будуть займатись саме прийняттям рішення. І 

все. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Сергій. Єдине що, у мене уточнення. Це 

офіційна позиція Кабінету Міністрів чи це ваші роздуми після того, як ви 

почули виступи тут? 

 

ДЕХТЯРЕНКО С.С. Щодо того, що в місцевих адміністраціях є ресурс, 

це була позиція Прем'єр-міністра. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не про ресурс, а про організацію роботи. Про 

ресурс ми знаємо позицію Кабміну, що нічого не треба давати органам 

місцевого самоврядування, у них і так вже є. 

 

ДЕХТЯРЕНКО С.С. Про організацію роботи що саме? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мається на увазі про розділення ЦНАПів з, 

припустимо, з міграційною службою, що треба продовжувати, щоб б 

міграційна служба надавала ці послуги, щоб було, як ви кажете, більше місць 

надання таких послуг, а від того вони стануть якіснішими. Це офіційна 

позиція Кабміну чи це ви висловили свої роздуми, особисті? Просто, щоб ми 

розуміли. 

 

ДЕХТЯРЕНКО С.С. Зараз я кажу свою думку як заступника 

державного секретаря. Що якщо буде більше місць для населення, куди вони 

зможуть прийти за одержанням якісної адміністративної послуги, це буде 

дуже гарно. І не треба обмежувати населення можливістю кудись звернутись. 

Чому ні? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ну, тобто за такою логікою, давайте кожен 

ЦОВ зробить в собі центр сервісний. Ну, я зрозумів логіку Кабміну. Тобто, 

ну, так, я просто не хочу це коментувати. 
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Хто ще з колег хотів би висловитись? Да, будь ласка. 

 

КАРП'ЯК Л.В. Ще на що хочу звернути увагу. Якраз. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Представляйтесь, будь ласка. 

 

КАРП'ЯК Л.В. Лариса Карп'як, керівник ЦНАПу, місто Луцьк. Ми 

закупили 5 робочих місць. Коли в нашому приміщенні працювали 

представники міграційної, вони мали три робочих станції. В день приймали 

не більше 40 відвідувачів. Сьогодні адміністратори ЦНАП приймають 200 

відвідувачів на закордонні паспорти і 50 – на ІD.  

Сьогодні Міграційна служба не дає ради їх опрацювати. У нас є 

протерміновані виготовлення документів. Якщо ще будуть приймати ДП 

"Документ", представники міграційної, хто їх буде опрацьовувати? Сьогодні 

у міграційної немає ресурсу. Якщо кожна тергромада купить це обладнання, 

хто його внесе у базу? Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Володимирівна. 

Я думаю, що остання контраверсійна така заява заступника 

Держсекретаря Кабміну може викликати багато реакцій і багато дискусій. 

Але я от ще раз пану Дехтяренку Сергію надам слово і ми на цьому 

підведемо рисочку.  

 

ДЕХТЯРЕНКО С.С. От дивіться, ви кажете, що спроможності немає 

опрацювати у міграційної служби або там у геокадастру чи ще в когось ці 

заяви, так? І в той же час тут сказано, що передати обладнання, на якому 

Міграційна служба, Геокадастр та інші опрацьовують цю інформацію, 

передати в ЦНАПи. Так може в них залишити ці робочі  місця, а в ЦНАПах 

просто зробити їх додаткові, і просто позбавити їх можливості приймати 
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заяви від населення, а залишити їм тільки функцію опрацьовувати і 

приймати? (Шум у залі) Ну так дивіться, просто треба  розширювати, ну 

неправильно зараз забороняти їм надавати послуги і казати, що давайте 

перенесемо обладнання в ЦНАПи. Розширюють ЦНАПи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Сергій, от я пропоную цю  дискусію 

припинити, бо вона така достатньо складна з  точки зору професіоналізму. 

Тому я ще раз, у нас в комітеті є абсолютно чітке розуміння, що треба 

розширювати можливості ЦНАПів як єдиного вікна для надання 

адміністративних послуг. І людина  неповинна бігати по всьому місту і 

шукати де йому паспорт взяти, де йому техпаспорт на машину взяти, де 

йому… Кожна людина повинна знати чітко, що він приходить за такою-то 

адресою в місті, в селі, в районному центрі і там він отримає все, пробачте, 

від свідоцтва про народження до свідоцтва про смерть, все, впродовж життя 

– оце позиція нашого комітету. Тому я перепитав вас, чи це офіційна позиці 

Кабінету Міністрів, те що ви висловлювали, чи це ваші якісь вільні, 

пробачте, роздуми на тему. 

Іще двоє людей наполягають на виступі і я би хотів запросити до слова 

керівника Проекту "Децентралізація заради кращих результатів та 

ефективності" пана Беррі Ріда.  

 

ДОМІНІК ПОПЕНХАЙМ. Меня зовут Домінік Попенхайм. Я один из 

тех, которые тоже очень слабо говорят по-украински. Поэтому я буду 

выступать… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пан Домінік Попенхайм представляє представництво 

Європейського Союзу в Україні. 
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          ДОМІНІК ПОПЕНХАЙМ.  Представительство Евросоюза в Украине, 

да. Все, все правильно. Я хотел очень коротко просто сообщить о том, что 

Евросоюз поддерживает в рамках наших финансовых соглашений и 

действующих проектах только ЦНАПы местного самоуправления. Нам 

кажется, что эта модель соответствует больше европейской практике.  

И есть ряд очень интересных ЦНАПов, которыми даже интересовались 

города, которые расположены в Евросоюзе. Есть очень интересные практики 

в Украине. Я внимательно читал рекомендации комитета. И мне кажется, что 

позиция Евросоюза совпадает с позицией комитета. 

Реформам нужны четкие приоритеты. Со стороны Евросоюза мы уже 

приняли решение инвестировать больше 30 миллионов евро в ЦНАПы. 

Выступал Роман Матвийчук, который представляет один проект Еврособза, а 

Каморан представляет проект …………., которая эта программа Евросоюза, 

Германии, Дании, Польши и Швеции направлена на 600 ЦНАПов во всей 

Украине. 

Реформе нужны четкие приоритеты. Мне кажется, приоритет реформы 

децентрализации, это реализация. Но само правление в европейском 

понимании. Поэтому я волнуюсь, если я здесь в дискуссии слышу о новых 

каких-то центральных стандартах. И не о независимости местного 

самоуправления, о независимости ЦНАПов. Спасибо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую, пане Домінік. А я запрошую до 

заключного слова голову нашої робочої групи з підготовки і рекомендацій 

Олександра Володимировича Дехтярчука. Будь ласка. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Я теж постараюсь максимально коротко. Зазначу 

кілька тез. Перше. Процес створення центрів надання адміністративних 

послуг не може йти в розріз з політикою децентралізації України. Політика 
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децентралізації визначає ключове поняття "територіальна об'єднана 

громада". 

Тому говори про якісь незрозумілі рівні, прив'язку до існуючого 

адміністративного устрою про моделі ЦНАПів районного рівня, обласного 

рівня недосконало і абсолютно неправильно є об'єднані громади з центром у 

місті обласного значення, є об'єднана громада з центром у місті районним 

центром і є об'єднана громада і з центром, яке виступає село або селище. Оце 

3 моделі ЦНАПа, які нам потрібно розвивати і в жодному випадку не 

прив'язувати їх до адміністративної моделі, яка діюча на сьогоднішній день в 

Україні. Це, зокрема, моя в даному випадку особиста думка. 

Наступний момент. Хочу звернути увагу на пункт 2.9, який, власне, 

підлягав критиці, не здійснювати фінансування з Державного фонду 

регіонального розвитку в проектів будівництва інших, ніж ЦНАП при 

органах місцевого самоврядування базового рівня: село, селище, місто – 

організацій для надання адміністративних послуг.  

Мова йде про те, що під виглядом проектів місцевого самоврядування 

керівники громад раптом пропонують комунальні підприємства, які 

називаються по-різному на фінансування з Фонду регіонального розвитку.  

Тому в даному випадку я пропоную зберегти напрацьовану робочу групу і 

позицію так як ми маємо відповідні приклади. І це є неприпустимим.  

Шановне товариство, пропоную підтримати напрацювання… 

рекомендації, які напрацювала робоча група, вони від практики, абсолютно з 

усіма цими виступаючими ми спілкувалися і однозначно позиція має бути 

чіткою лише органи місцевого самоврядування мають бути власниками, 

якщо так говорити, центрів надання адміністративних послуг, громада їх 

зможе контролювати, розвивати і посилювати. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Володимировичу. (Оплески)  
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Коротку репліку попросив наш колега Андрій Олександрович Река. 

Дуже коротко. 

 

РЕКА А.О. Да, дуже коротку репліку. Я не засну… спати якби я цього 

не сказав. Сьогодні Тетяна Володимирівна з Кременчука, там прекрасний 

ЦНАП, прекрасні люди працюють, прекрасно надають послуги, але вона 

висловила думку і вона на вуха всім лягла, що там якісь недостатки фінансові 

і так далі. Кременчук – це місто фінансово забезпечене і, що стосується 

міжнародних договорів, Полтавська область їх має з міжнародними 

організаціями більше ніж вся Україна взята. Я прошу, щоб це люди знали. І 

ви другий раз як будете виступати, ви майте інформацію, а потім говоріть, 

що щось у нас не так. І в Полтавській області ЦНАПи працюють прекрасно, а 

ще їх треба, і говорить правильно……….. їх треба там ще робити кращими, 

давать послуги, це точно. 

Що стосується кадастру. Звичайно, не туди їх треба пересаджувати, а в 

друге місце. І у нас в Полтавській області чотирьох повели в наручниках у 

друге місце за рік за останній. Тобто нічого не змінюється і ви не хочете 

нічого робити для того, щоб люди дякували. Сьогодні жодної людини не 

зустрінеш, яка не кричить криком за, скажемо, цю роботу Держгеокадастру. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Олександрович.  

Просто Андрій Олександрович у нас теж представляє Полтавщину. 

Тому він так глибоко обізнаний і він ніколи не спить, коли на комітеті 

згадують Полтавщину. А нам його здоров'я дуже важливо. Тому ми йому 

даємо завжди слово і, коли згадують Полтаву. 

Але, колеги, ми, в принципі, вичерпали наше обговорення. Єдине, що 

на засіданні комітету є присутніми 9 народних депутатів, що, в принципі,, дає 

нам можливість приймати рішення, голосувати і відбувається засідання 
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комітету. у нас прозвучала під час обговорення єдина пропозиція це 

підтримати проект рекомендацій, але доручити секретаріату комітету 

опрацювати ті можливі зауваження, які сьогодні були висловлені і ті, які 

підпадають, які не протирічать концепції наших рекомендацій 

імплементувати до тексту самих рекомендації, підготувати і подати на… їх 

на підпис відповідно. Не буде інших пропозицій, колеги?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає, то я прошу підтвердити це рішення 

голосуванням. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто – проти? 

Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

І я би ще запропонував, оскільки багато звучало думок на рахунок того, 

що необхідні нам законодавчі зміни, які покращили би законодавчу базу для 

роботи центрів адміністративних послуг, утворити робочу групу з підготовки 

пропозицій законодавства України. З метою поліпшення і вирішення 

проблемних питань у сфері надання адміністративних послуг. 

Я би запропонував двох співголів такої робочої групи. Це колегу Сергія 

Кудлаєнка і колегу Олександра Дехтярчука. Немає заперечень? 

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, хто за таке рішення, теж прошу проголосувати. 

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

одноголосно.  

У нас залишилось "різне". Коротке оголошення об'яви. Я хочу 

нагадати, що у нас в п'ятницю міроприємство у Пирятині. Да, знову 

Полтавська область, до речі, знову Полтавська область. Тому запрошуємо 
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теж всіх членів комітету, всіх присутніх, хто має бажання, приєднуйтесь до 

нас.  

Немає у членів комітету більше заяв у "різному"? Якщо немає, то я з 

вашого дозволу оголошую засідання комітету закритим.  

Дякую всім.  


