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Найєм М.-М. – народний депутат України; 

Абрам’юк І.С. – директор з питань розвитку, член Правління Асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних 

громад», експерт з розвитку мережі Регіонет проекту ЄС «Підтримка політики 

регіонального розвитку в Україні»; 

Андреюк Є.С. – заступник Голови правління ГО «Крим СОС»; 

Берегова Т. – спеціаліст з прав людини, представник Моніторингової Місії 
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Божанік М. – спеціаліст з прав людини, представник Моніторингової 

Місії ООН з прав людини в Україні; 

Вардамацька О.О. – Голова Робочої групи з підтримки бізнесу в зоні АТО, 

Європейська Бізнес Асоціація; 

Виноградова А. – представник Благодійного фонду «Право на захист», 

правовий аналітик; 

Власенко Л.Ю. – заступник директора Департаменту елекроенергетичного 

комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловост і України; 

Галенко К.О. – представник Данської Ради у справах біженців, координатор проекту; 

Гримчак Ю.М. – радник Міністра з питань тимчасово окупованих територій 

та внутрішньопереміщених осіб України; 

Гук А.К. – менеджер Програми Ради Європи «Децентралізація і 

територіальна консолідація в Україні»; 

Гущин О.О. – провідний науковий співробітни кнауково-дослідного відділу 

Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського; 

Дворецька О.М. – представник Благодійного фонду «Восток-SOS»; 

Довгий А.М. – начальник відділу ліцензування та радіочастотного 

забезпечення, ПрАТ «МТС Україна»; 

Дрьомов С.В. – провідний науковий співробітник відділу проблем 

національної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень; 

Заболотний Н.В. – радник Заступника Голови Верховної Ради України; 

Калуга Ю.О. – начальник відділу з питань діяльності місцевих органів 

виконавчої влади Управління конституційного та адміністративного 

законодавства Департаменту публічного права Міністерства юстиції України; 

Карпенко О.В. – співробітник Управління правового забезпечення Служби 

безпеки України; 

Каспарова Т.Е. – начальник відділу з питань міжнародної діяльності Центру 

сприяння сталому територіальному розвитку Секретаріату Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та 

обласних рад»; 

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

органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; 

Кононенко М.О. – заступник Директора – начальник відділу Департаменту 

міжнародного права Міністерства закородонних справ України; 

Кордуба І.Б. – заступник голови СекретаріатуАсоціації - директор Центру 

сприяння сталому територіальному розвитку Секретаріату Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Кредісов О.В. – співробітник Управління правового забезпечення, Служба 

безпеки України; 

Кузнєцов Ю.А. – заступник начальника управління юридичного 

Департаменту Національного банку України; 

Кузьменко Л. – радник з правових питань Агентства ООН з питань біженців; 

Кучер О.Б. – радник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньопереміщених осіб України; 
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Лугановська Є.В. – координатор Робочої групи з підтримки бізнесу в 

зоні АТО, Європейська Бізнес Асоціація; 

Лукеря І.М. – менеджер проекту USAID; 

Луньова О.В. – представник Благодійного фонду «Восток-SOS»; 

Мітла О.М. – начальник відділу представництва в суді, захисту інтересів 

громадян та держави при виконанні судових рішень Управління з питань 

представництва інтересів громадян або держави в суді, протидії злочинності та 

корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної 

прокуратури України; 

Мороз Н.В. – перекладач, офіс Ради Європи; 

Нечаєва К. – радник з юридичних питань в Міжнародному комітеті Червоного 

Хреста; 

Онуфрієва Ю.В. – прокурор відділу представництва в суді, захисту інтересів 

громадян та держави при виконанні судових рішень Управління з питань 

представництва інтересів громадян або держави в суді, протидії злочинності та корупції 

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України; 

Палій А.М. – начальник відділу з питань комунікації та зв’язків з 

громадськістю Центру сприяння сталому територіальному розвитку Секретаріату 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація 

районних та обласних рад»; 

Пархоменко В.Г. – директор Аналітичного Центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Парасюк І.Л. – програмний координатор Програми Агентства США з 

міжнародногорозвитку (USAID) «RADA: підзвітність, відповідальність, демократичність» 

Петиченко І.В. – юрисконсульт Дирекції з корпоративного управління та 

контролю, відділу проектно-аналітичної роботи ПрАТ «МТС Україна»; 

Проживальський О.П. – директор з корпоративного управління та контролю, 

ПрАТ «МТС Україна»; 

Рачкевич В.В. – спеціаліст з управління проектами в галузі муніципального 

розвитку Українського офісу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); 

Савчук В.С. – адвокаційний експерт ГО «КримСОС»; 

СаржевськийС.В. – перекладач, офіс Ради Європи; 

СтуденецькаА.О. – завідувач відділу з питань державної служби та взаємодії з 

місцевими органами виконавчої влади департаменту кадрової політики Головного 

департаменту  регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України; 

Ташева Т.Р. – голова правління ГО «КримСОС»; 

Тука Г.Б. – заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньопереміщенихосіб України; 

Федоренко О.Г. – директор Департаменту державної політики в галуз 

ізалізничного транспорту Міністерства інфраструктури України; 

Христова Г.О. – керівник Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав 

людини внутрішньопереміщених осіб в Україні»; 

Чернов С.І. – Президент Української асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад», Голова Харківської обласної ради; 
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Чечель С.А. – начальник Відділу Департаменту відкритих ринків 

Національного банку України; 

Шаршов С.І. – заступник директора Департаменту з питань місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Шелестов О.М. – член Центральної виборчої комісії. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

I. Виконання контрольних повноважень 

1. Про інформацію Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» щодо стану 

виконання Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування». 

II. Організаційні питання 

2. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування за п’яту сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання (вересень 2016 року – лютий 2017 року). 

3. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики  та місцевого  самоврядування до проекту порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2017 року). 

4. Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на період шостої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (лютий – липень 2017 року). 

5. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий – липень 2017 року). 

III. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій 

(реєстр. №5541, н.д. А.Герасимов, О.Ледовських, О.Бойко). 

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

№3593-д, н.д. О.Сироїд, С.Семенченко, Є.Соболєв, І.Подоляк, Т.Острікова та інші). 

IV. Різне 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Порядок денний прийнято за основу. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував змінити формулювання питання 

порядку денного № 7 про  проект Закону України «Про тимчасово окуповану 

територію України» (реєстр. № 3593-д), оскільки представники суб’єктів права 

законодавчої ініціативи і Заступник Голови Верховної Ради України О.Сироїд 
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запропонували Комітету створити Робочу групу Комітету Верховної Ради 

України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування з доопрацювання проекту Закону України «Про тимчасово 

окуповану територію України» (реєстр. № 3593-д). 

Голова Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням того, що 

Питання № 7 буде сформульовано “про створення Робочої групи Комітету 

Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування з доопрацювання проекту Закону України «Про 

тимчасово окуповану територію України» (реєстр. № 3593-д)». 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Виконання контрольних повноважень 

1.  Про інформацію Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» щодо стану 

виконання Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування». 

II. Організаційні питання 

2.  Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування за п’яту сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання  (вересень 2016 року – лютий 2017 року). 

3.  Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування до проекту порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2017 року). 

4.  Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на період шостої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (лютий – липень 2017 року). 

5. Про календарний  план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого  самоврядування та його 

підкомітетів на період шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий – липень 2017 року). 

III. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій 

(реєстр. №5541, н.д. А.Герасимов, О.Ледовських, О.Бойко). 

7. Про створення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з 

доопрацювання проекту Закону України «Про тимчасово окуповану територію 

України» (реєстр. № 3593-д). 

IV. Різне 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Президента Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» 

С.Чернова щодо стану виконання Закону України «Про асоціації органів 

місцевого самоврядування». 

Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад» С.Чернов зазначив, що за 25 

років своєї діяльності Асоціація перетворилася на потужний національний орган 

самоорганізації представницької влади, що представляє інтереси двох рівнів 

місцевого самоврядування – регіонального та субрегіонального. Сьогодні 

Асоціація виконує роль комунікаційного майданчика та центру координації дій 

районних і обласних рад у питаннях розвитку представницької демократії та 

реалізації реформи місцевого самоврядування, а також формування спільної 

конструктивної позиції у взаємодії з органами законодавчої та виконавчої влади. 

С.Чернов ознайомив присутніх зі структурою Української асоціації районних 

та обласних рад, до якої наразі входять Верховна Рада Автономної Республіки 

Крим, 24 обласні ради та 406 районних рад, а також два колективні представники 

– Тернопільська обласна асоціація органів місцевого самоврядування та Асоціація 

органів місцевого самоврядування Харківської області. 

За словами доповідача, у своїй діяльності Асоціація зосередилася на кількох 

ключових напрямках: нормотворча робота, комунікація з інститутами державної 

влади, організація обміну досвідом і вивчення кращих практик та інформаційно-

роз’яснювальна робота. С.Чернов відзначив, що починаючи із 2012 року 

Асоціацією було опрацьовано понад 600 проектів законів й інших нормативних 

актів, що стосувалися розвитку місцевого самоврядування та питань 

територіального управління. Не меншу увагу Асоціація приділяє підвищенню 

фахового рівня представників органів місцевого самоврядування, зокрема, 

шляхом організації тренінгів, виїзних семінарів та фахових майстерень. 

Крім того, Президент Української асоціації районних та обласних рад окреслив 

пріоритетні напрямки роботи Асоціації сьогодні: реформування місцевого 

самоврядування; місцевий і регіональний розвиток; публічні фінанси; соціальні 

питання; земельні відносини та природокористування; запобігання та протидія 

корупції. 

Наостанок С.Чернов висловив сподівання на якнайшвидший розгляд 

Парламентом ряду законодавчих ініціатив, спрямованих на спрощення 

добровільного об’єднання територіальних громад. 

У ході обговорення голова підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

від імені Комітету висловила вдячність Асоціації за плідну співпрацю та 

поцікавилася перспективами співробітництва між Українською асоціацією 

районних та обласних рад та Асоціацією органів місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних територіальних громад». 

Секретар Комітету О.Гончаренко зазначив, що Асоціація є тією інституцією, 

яка спроможна зробити істотний внесок у підтримку та реформування місцевого 

самоврядування в Україні. 
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Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала 

членам Комітету взяти надану інформацію до відома. 

Інформацію взято до відома. 

 

2. 
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Звіт 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування за п’яту сесію Верховної Ради України восьмого скликання 
(вересень 2016 р. – січень 2017 р.). 

О.Гончаренко вказав, що відповідно до статей 13, 53 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України» наприкінці кожної сесії Парламенту комітети 
розглядають питання щодо звітування за сесійний період. 

Секретар Комітету запропонував членам Комітету ознайомитись із Звітом 
Комітету за п’яту сесію Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 
2016 р. – січень 2017 р.) та затвердити його. 

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

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

політики та місцевого самоврядування за п’яту сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання (вересень 2016 р. – січень 2017 р.). 

ГОЛОСУВАЛИ:«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Пропозиції 

до проекту порядку денного  шостої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий – липень 2017 р.). 

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

комітети Верховної Ради України» та статті 21 Регламенту Верховної Ради 

України та запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

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

регіональної політики та місцевого самоврядування до проекту порядку денного 

шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2017 р.) з 

подальшим врахуванням змін та доповнень до нього (додається). 

2. Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України для підготовки 

зведеного документа. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ:«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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4. 

СЛУХАЛИ:  інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про План роботи 

Комітету на період шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий – липень 2017 р.). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

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

комітети Верховної Ради України» та запропонував обговорити дане питання. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити План роботи Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування на період шостої сесії 
Верховної Ради України восьмого скликання(лютий - липень 2017 р.) з 
подальшим врахуванням змін та доповнень до нього (додається). 

2. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 
секретаря Комітету О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ:«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

5.  

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про календарний 

план проведення засідань Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування та його підкомітетів на період шостої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2017 р.). 

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

комітети Верховної Ради України» Комітети планують свою роботу на період 

діяльності сесії та запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

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

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий – липень 2017 р.) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього 

(додається). 

2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період 

шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання склаcти графіки 

засідань підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою 

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

засідань Верховної Ради України; 
- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 

4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів покласти на секретаря Комітету О.Гончаренка. 
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ГОЛОСУВАЛИ:«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

 

6.  

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання 

питання перейменування місцевих державних адміністрацій (реєстр. № 5541), 

внесений народними депутатами України А.Герасимовим, О.Ледовських, 

О.Бойко. 

М.Федорук вказав, що за визначенням суб’єктів права законодавчої 

ініціативи зазначений законопроект внесений з метою правового забезпечення 

зміни найменувань місцевих державних адміністрацій, зокрема, у зв'язку з 

перейменуванням адміністративно-територіальних одиниць відповідно до 

вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» та постанов Верховної Ради України, 

прийнятих на його виконання. Законопроектом пропонується внести зміни до 

законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про місцеві державні 

адміністрації», якими визначити підстави перейменування місцевих 

державних адміністрацій та уповноважити Кабінет Міністрів України на 

прийняття відповідного рішення.  

Доповідач поінформував, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

не заперечує проти прийняття зазначених змін у разі наявності практичної 

необхідності у запропонованому коригуванні законодавства та вважає, що за 

результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий 

за основу; 

- Міністерство юстиції України за результатами опрацювання законопроекту 

повідомило про відсутність зауважень та пропозицій.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету запропонував рекомендувати Верховній Раді України 

проект з реєстр. № 5541 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як Закон. 

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

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання 

питання перейменування місцевих державних адміністрацій (реєстр. № 5541 від 

15.12.2016), внесений народними депутатами України А.Герасимовим, 

О.Ледовських, О.Бойко, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу та в цілому як Закон. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 
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ГОЛОСУВАЛИ:«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Верховної Ради України 

О.Сироїд щодо проблематики правового регулювання комплексу питань статусу 

тимчасово окупованої Російською Федерацією території України.  

О.Сироїд констатувала важливість суспільних відносин, що потребують 

врегулювання, необхідність забезпечення ґрунтовного, всебічного і якісного 

опрацювання нормативного матеріалу та запропонувала створити Робочу групу 

Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування з доопрацювання проекту Закону України 

«Про тимчасово окуповану територію України» (реєстр. № 3593-д від 19.07.2016). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, М.Найем, Р.Брійя, М.Кононеко, Н.Калхун, М.Божанік, 

С.Дрьомов, О.Дворецька, Г.Тука. 

С.Власенко запропонував призначити керівником Робочої групи члена 

Комітету, народного депутата України Л.Зубача, доручивши йому за погодженням 

з Головою Комітету сформувати персональний склад Робочої групи. 
Члени Комітету запропонували залучити до участі в роботі Робочої групи 

народних депутатів України, представників депутатських фракцій та груп у 
Верховній Раді України, профільних комітетів Верховної Ради України, Апарату 
Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, центральних органів 
виконавчої влади, провідних асоціацій органів місцевого самоврядування, 
міжнародних, правозахисних, благодійних організацій, науковців, експертів. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з 
доопрацювання проекту Закону України «Про тимчасово окуповану територію 
України» (реєстр. № 3593-д від 19.07.2016). 

2. Призначити Керівником Робочої групи члена Комітету, народного 
депутата України Л.Зубача, доручивши йому за погодженням з Головою Комітету 
сформувати персональний склад Робочої групи. 

3. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 
представників депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України, 
профільних комітетів Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради України, 
Адміністрації Президента України, центральних органів виконавчої влади, 
провідних асоціацій органів місцевого самоврядування, міжнародних, 
правозахисних, благодійних організацій, науковців, експертів. 

4. Після завершення доопрацювання законопроекту, Керівнику Робочої групи 
поінформувати народних депутатів України – членів Комітету про результати її роботи 
на найближчому засіданні Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 10 народних депутатів України, «Утримався» – 1 

народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 



 11 

 

РІЗНЕ. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував членам Комітету ознайомитись із 

Відомостями про участь народних депутатів України у засіданнях Комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування за період  діяльності п'ятої сесії  Верховної Ради України 

восьмого скликання. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

Голова Комітету С.Власенко запропонував членам Комітету ознайомитись із 

Результатами законопроектної роботи підкомітетів Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за п’яту сесію 

(вересень 2016 року - січень 2017 року). 

 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

 

Голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко поінформувала членів 

комітету, що на розгляді Комітету перебувають звернення: 

- народного депутата України Михайла Гаврилюка з проханням відкликати 

проект Постанови з реєстр. №5618-12 «Про призначення позачергових виборів 

Гореницького сільського голови Києво-Святошинського району через розпочатий 

процес утворення Гореницької сільської об’єднаної територіальної громади з 

подальшим проведенням перших виборів голови і депутатів об’єднаної громади; 

- Кіровоградської обласної державної адміністрації з проханням розглянути 

питання про недоцільність призначення позачергових виборів Обознівського 

сільського голови Кіровоградського району Кіровоградської області у зв’язку із 

початком процедури об’єднання територіальних громад (проект Постанови з 

реєстр. №5618-15 «Про призначення позачергових виборів Обознівського 

сільського голови Кіровоградського району Кіровоградської області»); 

- Будо-Орловецької сільської ради Городищенського району Черкаської 

області щодо відкликання свого клопотання про призначення позачергових 

виборів Будо-Орловецького сільського голови у зв’язку з розпочатим процесом 

об’єднання окремих територіальних громад Мліївську сільську ОТГ (проект 

Постанови з реєстр. №5816-35 «Про призначення позачергових виборів Будо-

Орловецького сільського голови Городищенського району Черкаської області»); 

- Меленецької сільської ради Любарського району Житомирської області з 

проханням не призначати позачергові вибори Меленецького сільського голови у 

зв’язку з розпочатим процесом об’єднання окремих громад в Любарську селищну 

ОТГ (проект Постанови з реєстр. №5618-8 «Про призначення позачергових 
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виборів Меленецького сільського голови Любарського району 

Житомирської області»).  

О.Бойко вказала, що підкомітет пропонує Комітету - рекомендувати 

Верховній Раді України відкласти розгляд зазначених вище проектів постанов та 

звернутися до відповідних обласних державних адміністрацій з проханням 

поінформувати про стан об’єднання в цих громадах. 

Пропозиції підтримано. 

 

С.Власенко запропонував повернутися до розгляду даних питань після 

отримання запитуваної інформації.  

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету поінформував, що до Комітету надійшло запрошення 

Нацдержслужби України щодо участі у 20-му засіданні панелі “Реформа 

державного управління” тематичної платформи “Демократія, належне врядування 

та стабільність”, що відбудеться 16 – 17 березня. Дану інформацію запропоновано 

взяти до відома. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

 

С.Власенко також вказав, що до Комітету від Львівського міського голови 

надійшло запрошення взяти участь 24 – 25 березня у V Форумі місцевого 

самоврядування у місті Львові та провести під час форуму виїзне засідання 

Комітету. Голова Комітету запропонував обговорити дану інформацію. 

 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

 

С.Власенко поінформував, що до Комітету надійшло звернення від голови 

робочої групи з підготовки нової редакції Закону України про звернення 

громадян Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин І.Суслової  щодо визначення представника Комітету 

до складу цієї групи.  

С.Власенко запропонував делегувати до складу даної робочої групи члена 

Комітету Л.Зубача. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету С.Власенко нагадав, що 1 травня 2017 року спливає рік з 

набрання чинності Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII, у зв’язку з чим запропонував членам Комітету в рамках здійснення 

контрольної функції провести 17 травня 2017 року тематичне засідання, на якому 
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розглянути різні аспекти виконання Закону – фінансові, організаційні, 

кадрові та інші, запросивши всіх зацікавлених осіб для реальної змістовної 

дискусії. 

З метою належної підготовки відповідного аналітичного матеріалу 

С.Власенко також висловив пропозицію звернутися до Прем’єр-міністра України 

В.Гройсмана з проханням доручити міністерствам та іншим центральним органам 

виконавчої влади поінформувати Комітет про зміни в умовах оплати праці їх 

працівників за відповідний період, кількість проведених конкурсів на зайняття 

вакантних посад державної служби, середню кількість кандидатів на вакантні 

посади, а також проблеми, що виникли під час організації та проведення 

конкурсів, тощо. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

8 лютого 2017  року 

 

I. Виконання контрольних повноважень 

1.  Про інформацію Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» щодо стану 

виконання Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування». 

II. Організаційні питання 

2.  Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування за п’яту сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання  (вересень 2016 року – лютий 2017 року) 

3.  Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики  та місцевого  самоврядування до проекту порядку денного шостої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2017 року). 

4.  Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на період шостої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (лютий – липень 2017 року). 

5. Про календарний  план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого  самоврядування та його 

підкомітетів на період шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий – липень 2017 року). 

III. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 

6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій 

(реєстр. №5541, н.д. А.Герасимов, О.Ледовських, О.Бойко). 

7. Про створення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з 

доопрацювання проекту Закону України «Про тимчасово окуповану територію 

України» (реєстр. № 3593-д). 

IV. Різне 

 


