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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

I. Питання адміністративно - територіального устрою 

1. Про перейменування села Поминик Маньківського району Черкаської 

області. 

2. Про перейменування селища міського типу Більмак та Більмацького 

району Запорізької області. 

3. Про перейменування села Дібрівка Брусилівського району Житомирської 

області. 

4. Про перейменування села Великі Прицьки Кагарлицького району 

Київської області. 

5. Про перейменування села Дубка Городенківського району Івано-

Франківської області. 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

6. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» щодо запровадження процедури 

приєднання до організованого (існуючого) співробітництва територіальних 

громад (реєстр. № 5341, н.д. А.Река, Ю.Бублик). 

8. Про проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Слов’янського району 

Донецької області (реєстр. № 6105, н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

9. Про проект Закону про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про державні нагороди України» щодо присвоєння 

звання Герой України (реєстр. № 6174, Президент України П.Порошенко). 

10. Про пропозиції Президента України до Закону «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» (реєстр. № 2489). 

11. Про пропозиції Президента України до Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів депутатських 

фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України» (реєстр. № 5263). 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Порядок денний прийнято за основу. 

 

Голова підкомітету О.Бойко вказала, що на розгляді Парламенту 

перебувають проекти постанов про призначення позачергових виборів депутатів 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області (реєстр. №5247) та про 

призначення позачергових виборів Сєвєродонецького міського голови (реєстр. 

№6169) та запропонувала розглянути їх під час розгляду питання порядку 

денного про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

Пропозицію підтримано. 
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*** 
 

Голова Комітету С.Власенко поінформував членів Комітету, що серед розданих 

матеріалів є Звіт про роботу Національного агентства України з питань державної 

служби за 2016 рік, та запропонував включити його розгляд до порядку денного, щоб 

заслухати з цього приводу інформацію Голови Нацдержслужби України К.Ващенка. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом 

голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Питання адміністративно - територіального устрою 

1. Про перейменування села Поминик Маньківського району Черкаської 

області. 

2. Про перейменування селища міського типу Більмак та Більмацького 

району Запорізької області. 

3. Про перейменування села Дібрівка Брусилівського району Житомирської 

області. 

4. Про перейменування села Великі Прицьки Кагарлицького району 

Київської області. 

5. Про перейменування села Дубка Городенківського району Івано-

Франківської області. 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

6. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

6.1 проект Постанови про призначення позачергових виборів депутатів 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області (реєстр. № 5247). 

6.2 проект Постанови про призначення позачергових виборів 

Сєвєродонецького міського голови (реєстр. № 6169). 

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» щодо запровадження процедури 

приєднання до організованого (існуючого) співробітництва територіальних 

громад (реєстр. № 5341, н.д. А.Река, Ю.Бублик). 

8. Про проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Слов’янського району 

Донецької області (реєстр. № 6105, н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

9. Про проект Закону про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про державні нагороди України» щодо присвоєння 

звання Герой України (реєстр. № 6174, Президент України П.Порошенко) 

10. Про пропозиції Президента України до Закону «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» (реєстр. № 2489). 
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11. Про пропозиції Президента України до Закону «Про внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України» (реєстр. № 5263). 

12. Про Звіт про роботу Національного агентства України з питань державної 

служби за 2016 рік. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про перейменування 

села Поминик Маньківського району Черкаської області. 

М.Федорук поінформував, що назва «Поминик» була присвоєна селу 

Вікторівка Маньківського району Черкаської області відповідно до Постанови 

Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1377-VIII «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів» відповідно до пункту 8 

статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки».  

Голова підкомітету також повідомив, що Український інститут національної 

пам’яті заперечує проти перейменування села Поминик Маньківського району 

Черкаської області, оскільки запропонована назва «Вікторівка» не узгоджується з 

вимогами частини десятої статті 5 Закону України «Про географічні назви. На 

думку фахівців Інституту, діюча назва Поминик є історичною та унікальною, тоді 

як пропозиція трактування назви «Вікторівка» як такої, що символізує перемогу, є 

зміною походження цієї назви. Враховуючи зазначене, Інститут вважає, що 

повернення попередньої назви «Вікторівка», в тому числі шляхом зміни її 

етимології, суперечитиме вимогам законодавства.   

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

С.Власенко вніс пропозицію відкласти розгляд питання про перейменування 

села Поминик Маньківського району Черкаської області та запропонувати 

Вікторівській сільській раді Маньківського району Черкаської області 

запропонувати альтернативну назву зазначеного населеного пункту з  

дотриманням порядку ініціювання та розгляду питання перейменування 

населених пунктів, визначеного законодавством. 

Пропозицію підтримано. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про перейменування 

селища міського типу Більмак та Більмацького району Запорізької області. 



 6 

М.Федорук поінформував, що питання перейменування селища 

міського типу Більмак та Більмацького району Запорізької області було 

попередньо обговорено на засіданні Комітету 22 лютого 2017 року. Голова 

підкомітету наголосив, що за цей час у Куйбишевському районному суді 

Запорізької області було відкрито провадження в адміністративній справі за 

позовом про визнання протиправним та скасування рішення Більмацької 

селищної ради Більмацького району Запорізької області від 7 липня 2016 року 

«Про пропозицію щодо перейменування смт. Більмак Більмацького р-ну 

Запорізької обл.». За результатами попереднього судового засідання, яке 

відбулося 4 квітня поточного року, суд призначив судовий розгляд справи на 25 

квітня 2017 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Б.Короленко. 

Представник Українського інституту національної пам’яті Б.Короленко 

звернув увагу присутніх на те, що перейменування селища міського типу Більмак 

та Більмацького району потребуватиме додаткових витрат з місцевого бюджету.  

За результатами загального обговорення голова Комітету С.Власенко 

висловив пропозицію відкласти розгляд питання про перейменування селища 

міського типу Більмак та Більмацького району Запорізької області до завершення 

розгляду зазначеної адміністративної справи в суді. 

Пропозицію підтримано. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про подання 

Житомирської обласної ради щодо перейменування села Дібрівка Брусилівського 

району Житомирської області на село Дубрівка. 

Голова підкомітету поінформував, що згідно з даними офіційного обліку 

адміністративно-територіальних одиниць України у Брусилівському районі 

Житомирської області обліковується населений пункт Дібрівка, який входить до 

складу Брусилівської селищної об’єднаної територіальної громади. У селі 

Дібрівка проживає понад 90 осіб.  

М.Федорук наголосив, що перейменування села Дібрівка ініційовано його 

мешканцями у зв’язку з необхідністю повернення історичної назви. Крім того, 

назва «Дубрівка» переважно використовується на місцевому рівні та зазначається 

у документах жителів села (паспортах, свідоцтвах про народження тощо).  

Доповідач зауважив, що Інститут української мови НАН України підтримує 

перейменування села Дібрівка на село Дубрівка. Зокрема, Інститут зазначає, що у 

післявоєнні часи даний населений пункт мав назву «Дубровка». У «Списку 

поселень Київської округи» (1926 р.) згадується село Дубрівка. Польські форми 

XVIII століття – Dombruwka, Dąbrowka також вказують на первісну форму 

Дубрівка або Дубровка. Назва цього населеного пункту виникла як лексико-

семантичне утворення від загального слова «дубрів́ка», зменшене від «дубро́ва» 

(у значенні - дубовий ліс) (Грінченко Б.Д. Словарь української мови. Т. 1. - К., 

1907. – С. 452).   
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

Під час обговорення питання члени Комітету взяли до уваги, що питання про 

перейменування села Дібрівка Брусилівського району Житомирської області 

підтримане територіальною громадою на загальних зборах, погоджено відповідно 

до законодавства, розглянуто і схвалено Яструбеньківською сільською, 

Брусилівською районною та Житомирською обласною радами. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою запропонував підтримати подання Житомирської 

обласної ради щодо перейменування села Дібрівка Брусилівського району 

Житомирської області на село Дубрівка та доручити членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Парламенту відповідний проект Постанови, рекомендувавши 

прийняти його за основу та в цілому. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував доручити виступити на 

пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду цього питання 

народному депутату України, голові підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

УХВАЛИЛИ:  
1.Підтримати подання Житомирської обласної ради щодо перейменування 

села Дібрівка Брусилівського району Житомирської області на село Дубрівка та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Дібрівка Брусилівського району Житомирської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Дібрівка 

Брусилівського району Житомирської області» прийняти за основу та в цілому. 

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

розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про подання Київської 

обласної ради щодо перейменування села Великі Прицьки Кагарлицького району 

Київської області на село Великі Пріцьки. 

Голова підкомітету поінформував, що згідно з даними офіційного обліку 

адміністративно-територіальних одиниць України у Київській області 

обліковується населений пункт Великі Прицьки, який знаходиться на відстані 14 

км від районного центру – міста Кагарлик. У селі проживає більше 600 осіб.  

М.Федорук наголосив, що перейменування села Великі Прицьки ініційовано 

його жителями у зв’язку з бажанням повернути історичну назву, а також усунути 
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неузгодженість, яка викликана одночасним використанням на 

місцевому рівні двох назв – «Великі Пріцьки» та «Великі Прицьки».  

Доповідач зауважив, що Інститут української мови НАН України вважає 

зміну назви села Великі Прицьки на село Великі Пріцьки недоцільною, оскільки 

теперішня назва – один із можливих фонетичних варіантів найраніше засвідченої 

форми «Процьки», яка датується початком XVII століття. Виходячи з практики 

збереження історичних назв населених пунктів України, Інститут вважає, що 

пріоритет у перейменуванні має належати не пізнім варіантам, а ранній 

історичній назві.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Під час обговорення питання члени Комітету взяли до уваги, що питання про 

перейменування села Великі Прицьки Кагарлицького району Київської області 

підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях, погоджено 

відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Великоприцьківською 

сільською, Кагарлицькою районною та Київською обласною радами. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою запропонував підтримати подання Київської обласної 

ради щодо перейменування села Великі Прицьки Кагарлицького району Київської 

області на село Великі Пріцьки та доручити членам Комітету розробити і внести 

на розгляд парламенту відповідний проект Постанови, рекомендувавши 

Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував доручити виступити на 

пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду цього питання 

народному депутату України, голові підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Київської обласної ради щодо перейменування села 

Великі Прицьки Кагарлицького району Київської області на село Великі Пріцьки та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Великі Прицьки Кагарлицького району Київської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Великі Прицьки 

Кагарлицького району Київської області» прийняти за основу та в цілому. 

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

розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

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

народний депутат України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат 

України. 

 

Рішення прийнято. 
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5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про подання Івано-

Франківської обласної ради щодо перейменування села Дубка Далешівської сільської 

ради Городенківського району Івано-Франківської області на село Дубки. 

Голова підкомітету поінформував, що згідно з даними офіційного обліку 

адміністративно-територіальних одиниць України у Івано-Франківській області в 

межах юрисдикції Далешівської сільської ради обліковується населений пункт 

Дубка, який знаходиться на відстані 18 км від районного центру – міста  

Городенка та 100 км від обласного центру – міста Івано-Франківськ. У селі 

проживає понад 800 осіб.  

М.Федорук наголосив, що перейменування села Дубка ініційовано його жителями 

з метою повернення історичної назви. За інформацією Центрального державного архіву 

України (м. Львів), найдавнішу згадку про село Дубки в межах території сучасного села 

Дубка виявлено у книзі Галицького земського суду за 1435-1456 рр.  

Доповідач зауважив, що Інститут української мови НАН України підтримує 

перейменування села Дубка на село Дубки, вказуючи, що назва «Дубка» на 

позначення даного населеного пункту з’явилася лише у 1946 році. До цього часу 

село називалося Дубки, про що свідчать історичні джерела.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Під час обговорення питання члени Комітету взяли до уваги, що питання про 

перейменування села Дубка Далешівської сільської ради Городенківського району 

Івано-Франківської області підтримане територіальною громадою на загальних 

зборах, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Далешівською 

сільською, Городенківською районною та Івано-Франківською обласною радами. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою запропонував підтримати подання Івано-Франківської 

обласної ради щодо перейменування села Дубка Далешівської сільської ради 

Городенківського району Івано-Франківської області на село Дубки та доручити 

членам Комітету розробити і внести на розгляд Парламенту відповідний проект 

постанови, рекомендувавши прийняти його за основу та в цілому. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував доручити виступити на 

пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду цього питання 

народному депутату України, голові підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

УХВАЛИЛИ:  
1.Підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо перейменування 

села Дубка Далешівської сільської ради Городенківського району Івано-

Франківської області на село Дубки та доручити народним депутатам України – 

членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Дубка 

Городенківського району Івано-Франківської області». 
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2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Дубка 

Городенківського району Івано-Франківської області» прийняти за основу та в цілому. 

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

розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 
 

 

 

6. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

про клопотання окремих сільських, селищних рад про призначення позачергових 

виборів відповідних голів у зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень. 

Голова підкомітету зазначила, що Управління Апарату Верховної Ради України 

по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування, 

опрацювавши клопотання органів місцевого самоврядування, перелік яких наведений 

у додатку, надіслало до Комітету свої висновки та пропозиції для врахування їх під 

час розгляду порушеного місцевими радами питання.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

О.Бойко запропонувала рекомендувати Верховній Раді України призначити 

позачергові вибори окремих сільських, селищних голів на неділю 24 вересня 2017 

року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України за основу та в цілому. 

Голова Комітету запропонував доручити виступити на пленарному засіданні 

Верховної Ради України з питання призначення позачергових місцевих виборів 

народному депутату України, голові підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

окремих сільських, селищних голів (перелік додається) на неділю 24 вересня 2017 

року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України за основу та в цілому. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

питання призначення позачергових місцевих виборів народному депутату 

України, голові підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 
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6.1 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

проект Постанови про призначення позачергових виборів депутатів 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області (реєстр. № 5247), доопрацьований 

і поданий народними депутатами України С.Шаховим та іншими. 

О.Бойко наголосила, що зазначеним проектом Постанови пропонується 

призначити на 11 червня 2017 року позачергові вибори депутатів Сєвєродонецької 

міської ради Луганської області та провести їх у порядку, визначеному Законом 

України «Про місцеві вибори». Порушуючи дане питання перед Верховною Радою 

України, автори проекту у Пояснювальній записці до нього наголошують на тому, 

що депутати Сєвєродонецької міської ради Луганської області не здійснюють своїх 

повноважень в інтересах місцевої громади. Прийняття Постанови, на переконання 

суб’єктів права законодавчої ініціативи, дозволить стабілізувати ситуацію у місті 

Сєвєродонецьк, а також зменшити ризики порушення прав територіальної громади 

міста з боку депутатів міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, С.Шахов. 

Під час обговорення питання члени Комітету взяли до відома інформацію 

Робочої групи Комітету з вивчення ситуації, що склалася в Сєвєродонецькій 

міській раді Луганської області та інформацію, що відповідно до частини першої 

та частини п’ятої статті 15 Закону України «Про місцеві вибори» позачергові 

місцеві вибори призначаються Верховною Радою на неділю не пізніше ніж за 60 

днів до дня виборів. 

О.Бойко запропонувала рекомендувати Верховній Раді України призначити 

позачергові вибори окремих сільських, селищних голів на неділю 18 червня 2017 

року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України за основу та в цілому. 

Голова Комітету запропонував доручити виступити на пленарному засіданні 

Верховної Ради України з питання призначення позачергових місцевих виборів 

народному депутату України, голові підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

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

першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області (реєстр. №5247 від 07.10.2016 р.), поданий народними 

депутатами України С.Шаховим, В.Курилом, А.Вітком та іншими, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому, 

змінивши при цьому дату призначення цих виборів на 18 червня 2017 року. 

2. У разі прийняття Верховною Радою України даного проекту Постанови за 

основу та в цілому з пропозиціями Комітету, доручити Комітету при підготовці 

Постанови на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України її техніко-

юридичне доопрацювання. 
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3. Доручити виступити із співдоповіддю на пленарному засіданні Верховної 

Ради України під час розгляду даного питання народному депутату України, 

голові підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 народних депутатів України, «Утримались» – 5 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

6.2 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

про проект Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецького 

міського голови (реєстр. №6169), поданий народними депутатами України 

С.Шаховим та І.Мосійчуком. 

О.Бойко наголосила, що зазначеним проектом пропонується призначити 

позачергові вибори Сєвєродонецького міського голови на неділю 11 червня 2017 

року одночасно з проведенням позачергових виборів депутатів Сєвєродонецької 

міської ради. На думку авторів проекту, прийняття постанови надасть можливість 

територіальній громаді міста сформувати новий склад міської влади, обрати 

шляхом вільних виборів міського голову, який буде виконувати покладені на 

нього задачі в інтересах громади міста. Підставою для прийняття даного проекту 

автори вважають особисте клопотання Сєвєродонецького міського голови 

Валентина Казакова про надання згоди на дострокове припинення його 

повноважень міського голови у разі призначення та проведення позачергових 

виборів Сєвєродонецького міського голови. Валентин Казаков у даному зверненні 

до Верховної Ради України наголошує, що призначення одночасних позачергових 

виборів депутатів Сєвєродонецької міської ради та Сєвєродонецького міського 

голови стабілізує політичну та економічну ситуацію в місті.  

Під час обговорення питання члени Комітету взяли до відома, що відповідно 

до частини першої та частини п’ятої статті 15 Закону України «Про місцеві 

вибори» позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою на неділю 

не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів. 

О.Бойко запропонувала рекомендувати Верховній Раді України 

призначити позачергові вибори окремих сільських, селищних голів на неділю 

18 червня 2017 року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України 

за основу та в цілому. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету запропонував доручити виступити на пленарному засіданні 

Верховної Ради України з питання призначення позачергових місцевих виборів 

народному депутату України, голові підкомітету з питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецького міського 

голови (реєстр. № 6169 від 09.03.2017р.), поданий народними депутатами України 

С.Шаховим та І.Мосійчуком, за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому, запропонувавши змінити дату призначення цих 

виборів на неділю 18 червня 2017 року. 

2. У разі прийняття Верховною Радою України даного проекту Постанови за 

основу та в цілому з пропозиціями Комітету, доручити Комітету при підготовці 

Постанови на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України її техніко-

юридичне доопрацювання. 

3. Доручити виступити із співдоповіддю на пленарному засіданні Верховної 

Ради України під час розгляду даного питання народному депутату України, 

голові підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7 народних депутатів України, «Утримались» – 5 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної політики, 

місцевих бюджетів та комунальної власності А.Реки про проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про співробітництво територіальних 

громад» щодо запровадження процедури приєднання до організованого 

(існуючого) співробітництва територіальних громад (реєстр. №5341 від 

02.11.2016 р.), поданий народними депутатами України А.Рекою та Ю.Бубликом. 

Голова підкомітету вказав, що він разом із народним депутатом України 

Ю.Бубликом є автором даного проекту. Даним проектом пропонується 

передбачити можливість приєднання територіальних громад до вже 

організованого (існуючого) співробітництва територіальних громад. Доповідач 

вказав, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у висновку від 1 лютого 2017 року № 16/3-72/5341 не заперечуючи проти 

необхідності детального регулювання на законодавчому рівні питання 

співробітництва територіальних громад, водночас висловлює низку зауважень до 

законопроекту, які можуть бути враховані під час його підготовки до другого 

читання. Виходячи з вищенаведеного, Головне управління пропонує за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу. 

А.Река поінформував, що: 

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

своєму висновку від 7 грудня 2016 року (Протокол №91) вказав, що законопроект 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства; 
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- Комітет Верховної Ради України з питань бюджету дійшов висновку 

(Протокол № 87 від 18 січня 2017 року), що законопроект не має впливу на 

показники бюджету. У разі прийняття відповідного закону він може набирати 

чинності в терміни, визначені авторами законопроекту; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» рекомендує прийняти законопроект за основу та в цілому; 

- Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» 

DESPRO пропонує підтримати даний законопроект за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, В.Сороковський, О.Врублевський. 

А.Река запропонував рекомендувати Верховній Раді України проект з     

рєстр. №5341 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначити співдоповідачем з 

цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного 

депутата України, голову підкомітету з питань регіональної політики, місцевих 

бюджетів та комунальної власності А.Реку. 

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

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» 

щодо запровадження процедури приєднання до організованого (існуючого) 

співробітництва територіальних громад (реєстр. №5341), поданий народними 

депутатами України А.Рекою та Ю.Бубликом, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності А.Реку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Слов’янського району Донецької 

області (реєстр. №6105), внесений народними депутатами України М.Єфімовим, 

В.Курилом. 

М.Федрук поінформував, що зазначеним проектом Постанови з метою 

упорядкування адміністративно-територіальних відносин в сучасних умовах та 

забезпечення процесу добровільного об’єднання територіальних громад пропонується 

віднести місто Святогірськ Слов’янської міської ради Донецької області до категорії 

міст районного значення Слов’янського району Донецької області та змінити межі 

Слов’янського району Донецької області, збільшивши територію Слов’янського 

району на 826,0 гектара земель за рахунок передачі до його складу 826,0 гектарів 

земель, що знаходяться у віданні Святогірської міської ради Слов’янської міської 
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ради Донецької області (в тому числі територію міста Святогірськ), затвердити 

територію Слов’янського району загальною площею 128708,6 гектара. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Члени Комітету взяли до уваги, що питання про зміну і встановлення меж 

Слов’янського району Донецької області погоджено Донецькою обласною 

державною адміністрацією, військово-цивільною адміністрацією. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Постанови з реєстр. №6105 за наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому і 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. 

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

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України про зміни в адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Слов’янського району 

Донецької області (реєстр. №6105), внесений народними депутатами України 

М.Єфімовим, В.Курилом, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за 

основу та в цілому. 

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. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державних символів та 

нагород О.Дехтярчука про проект Закону України про внесення зміни до розділу 

V «Прикінцеві положення» Закону України «Про державні нагороди України» 

щодо присвоєння звання Герой України (реєстр. №6174), поданий Президентом 

України П.Порошенком. 

С.Власенко запропонував надати слово народому депутату України, 

Представнику Президента України у Верховній Раді України Луценко І.С.  

Луценко І.С. поінформувала, що законопроектом пропонується доповнити 

розділ V «Прикінцеві положення» Закону України «Про державні нагороди 

України» пунктом, згідно з яким «звання Герой України може бути присвоєно, як 

виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за 

здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного із відстоюванням 

конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності 

(листопад 2013 року – лютий 2014 року)». Необхідність таких змін обґрунтовується 

тим, що Законом України «Про державні нагороди України» (частина друга статті 6) 

передбачено присвоєння звання Герой України виключно громадянам України, що 
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не дозволяє присвоювати цю вищу відзнаку посмертно іноземцям, які 

здійснили визначний геройський вчинок під час Революції Гідності.  

О.Дехтярчук поінформував, що Комітет Верховної Ради України у справах 

ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей 

з інвалідністю у своєму висновку до законопроекту зауважив, що народні 

депутати – члени Комітету загалом підтримують ідею, запропоновану 

Президентом України, проте водночас вважають, що звання Герой України може 

присвоюватися посмертно іноземцям та особам без громадянства не лише за 

геройський вчинок, здійснений під час Революції Гідності, а й у інших випадках 

виявлення виняткової мужності і героїзму при захисті інтересів України, зокрема, 

під час захисту її територіальної цілісності. Таким чином, Комітет у справах 

ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей 

з інвалідністю вважає за доцільне запропоновану норму викласти в наступній 

редакції: «31. Звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно 

іноземцю та особі без громадянства за здійснення визначного геройського вчинку 

при відстоюванні та захисті інтересів України». 

Голова підкомітету наголосив, що Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України за наслідками розгляду законопроекту, 

підтримуючи в цілому його ідею, в той же час висловило низку зауважень щодо 

нього. Зокрема, на думку Головного науково-експертного управління, запропоновані 

зміни слід вносити до статті 6  Закону, яка регулює питання присвоєння звання 

Герой України. При цьому Головне управління також вважає, що доцільно було б 

передбачити можливість присвоєння відповідного звання й іншим категоріям 

іноземних громадян, які мають відповідні заслуги перед Україною.   

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, І.Луценко. 

Члени Комітету під час обговорення питання зауважили, що питання 

присвоєння звання Герой України іноземцям та особам без громадянства за 

здійснення ними геройського вчинку під час Революції Гідності вже було предметом 

обговорення на засіданнях Комітету. Так, на засіданні 11 лютого 2015 року 

(протокол № 9) Комітетом було розглянуто законопроект про внесення змін до 

Закону України «Про державні нагороди України» (щодо надання права присвоєння 

звання Герой України особам, які не є громадянами України) (реєстр. №1421, 

доопрацьований та поданий народними депутатами України А.Романовою, 

А.Білецьким, О.Петренком), яким пропонувалося внести зміни до частини другої 

статті 6 Закону України «Про державні нагороди України» задля присвоєння звання 

Герой України іноземцям та особам без громадянства за здійснення ними 

геройського вчинку, пов’язаного із захистом прав і свобод громадян, незалежності та 

територіальної цілісності України або визначного трудового досягнення. За 

результатами обговорення даного законопроекту Комітет ухвалив висновок 

рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду законопроекту в 

першому читанні прийняти його за основу, скоротивши наполовину строк подання 

пропозицій і поправок при доопрацюванні до другого читання. 

На засіданні 20 квітня 2016 року (протокол № 46) Комітет розглянув проект 

Закону України «Про вшанування героїзму і самопожертви Героїв Небесної Сотні 
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іноземців та осіб без громадянства» (реєстр. №3432-1, поданий народним 

депутатом України Ю.Шухевичем), яким пропонувалося  встановити порядок 

присвоєння звання Герой України іноземцям та особам без громадянства для 

відзначення їх героїзму та самопожертви під час подій Революції Гідності, а 

також внести зміни до статті 6 Закону України «Про державні нагороди України» 

щодо звання «Герой України». За результатами обговорення даного 

законопроекту, врахувавши висновки Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету та Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України, Комітет ухвалив висновок, яким рекомендував Верховній Раді України 

за наслідками розгляду даного законопроекту в першому читанні повернути його 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Голова підкомітету О.Дехтярчук запропонував рекомендувати Верховній 

Раді України проект з реєстр. № 6174 за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому, виклавши запропоновану у законопроекті норму 

в наступній редакції: «31. Звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, 

посмертно іноземцю та особі без громадянства за здійснення визначного 

геройського вчинку при відстоюванні та захисті інтересів України»; у разі 

прийняття Верховною Радою України даного проекту Закону з пропозиціями 

Комітету за основу та в цілому – доручити Комітету спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити його 

техніко-юридичне доопрацювання при підготовці на підпис Голові Верховної 

Ради України. 

Члени Комітету запропонували визначити співдоповідачем з цього питання 

на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та 

нагород О.Дехтярчука. 

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

першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про державні нагороди України» щодо присвоєння звання Герой 

України (реєстр. № 6174), поданий Президентом України П.Порошенком, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому, 

виклавши запропоновану у законопроекті норму в наступній редакції: «31. Звання 

Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю та особі 

без громадянства за здійснення визначного геройського вчинку при відстоюванні 

та захисті інтересів України». 

2. У разі прийняття Верховною Радою України даного проекту Закону з 

пропозиціями Комітету за основу та в цілому – доручити Комітету спільно з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити 

його техніко-юридичне доопрацювання при підготовці на підпис Голові 

Верховної Ради України. 

3. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 
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голові підкомітету з питань адміністративних послуг, державних 

символів та нагород О.Дехтярчука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про Пропозиції 

Президента України до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», прийнятого Верховною Радою України 9 лютого 2017 року.  

С.Власенко запропонував надати слово народому депутату України, 

Представнику Президента України у Верховній Раді України І.Луценко.  

І.Луценко повідомила, що Президент України висловив до закону дві пропозиції. 

Так, у пропозиції №1 Президент України запропонував положення Закону 

узгодити із вимогами Закону України від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» та застосовувати при 

визначенні розмірів посадових окладів службовців місцевого самоврядування як 

розрахункову величину прожитковий мінімум, встановлений для працездатних 

осіб на 1 січня календарного року. При цьому глава держави наголошує, що саме 

такий підхід на сьогодні застосовується для визначення розмірів посадових 

окладів державних службовців, суддів, прокурорів, працівників Національного 

антикорупційного бюро України, членів Національного агентства з питань 

запобігання корупції (закони України «Про державну службу», «Про судоустрій 

та статус суддів», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро 

України», «Про запобігання корупції»). Таким чином врахування цієї пропозиції 

дозволить застосовувати єдиний підхід при визначенні посадових окладів, 

заробітної плати осіб, які перебувають на публічній службі. 

У пропозиції № 2 Президент України висловив зауваження щодо положень 

Закону, якими передбачається не поширювати на виборних посадових осіб порядок 

вступу на службу в органи місцевого самоврядування за результатами конкурсу 

(пункт 4 частини другої статті 70 Закону). Зазначена позиція аргументується тим, що 

за Законом служба в органах місцевого самоврядування визначається як публічна, 

професійна діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого 

самоврядування, а одним із принципів служби в органах місцевого самоврядування є 

принцип професіоналізму. Водночас, закладений у Законі механізм призначення 

заступників сільського, селищного, міського голови не забезпечує можливості 

перевірки професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття таких посад. 

У зв’язку з цим Президент України пропонує поширити порядок вступу громадян 

України на службу в органи місцевого самоврядування за результатами конкурсу 

також на зайняття посад заступників сільського, селищного, міського голови. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, І.Луценко. 

Представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» та «Українська асоціація районних та обласних рад» щодо 

пропозиції № 1 Президента України вказали, що погоджуються з необхідністю 

використання прожиткового мінімуму для працездатних осіб як розрахункового 
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показника для визначення мінімальних розмірів посадових окладів службовців 

місцевого самоврядування із збереженням вже передбачених коефіцієнтів. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» зауважила, що для врахування пропозиції №2 Президента України 

необхідно змінити статус заступників сільського, селищного міського голови з 

виборних посадових осіб на службовців місцевого самоврядування, врахувати 

строковий характер служби на таких посадах та передбачити можливість включення 

до складу конкурсної комісії щодо таких посад депутатів відповідних місцевих рад. 

С.Власенко вказав, що Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України у своєму висновку пропонує утриматись від врахування 

пропозиції № 2 Президента України, оскільки це може створити істотні проблеми 

при призначенні кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування. При 

цьому Головне управління зазначає, що відповідно до нового припису статті 53-1 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заступники сільського, 

селищного, міського голови затверджуються відповідною радою за пропозицією 

її голови. Таким чином посади заступників сільських, селищних, міських голів 

для системи місцевого самоврядування можуть вважатись аналогічними тим 

посадам в органах державної влади, які прийнято називати «політичними». 

Оскільки ж призначення на «політичні» посади в органах державної влади 

здійснюється без проведення конкурсу, то, на думку Головного управління, було 

б логічним не застосовувати цієї процедури і при призначенні особи на посаду 

заступника сільського, селищного, міського голови. 

Голова Комітету запропонував рекомендувати Верховній Раді України 

частково прийняти Пропозиції Президента України до закону, підтримавши 

пропозицію № 1 та відхиливши пропозицію № 2, та у разі прийняття Закону з 

подоланням вето Президента України доручити Комітету при підготовці тексту 

на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-

юридичне доопрацювання; у разі неприйняття Закону з подоланням вето 

Президента України рекомендувати Верховній Раді України направити Закон на 

доопрацювання до Комітету та доручити повторно внести його на розгляд 

Верховної Ради України на пленарному тижні з 11 по 14 квітня 2017 року.  

Члени Комітету запропонували визначити співдоповідачем з цього питання 

на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування А.Шкрум. 

 

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

статті 135 Регламенту Верховної Ради України частково прийняти Пропозиції 

Президента України до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», підтримавши пропозицію № 1 та відхиливши пропозицію № 2, 

та у разі прийняття Закону з подоланням вето Президента України доручити 

Комітету при підготовці тексту на підпис Голові Верховної Ради України 
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здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

2. У разі неприйняття Закону з подоланням вето Президента України 

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини восьмої статті 135 

Регламенту Верховної Ради України направити Закон на доопрацювання до 

Комітету та доручити повторно внести його на розгляд Верховної Ради України 

на пленарному тижні з 11 по 14 квітня 2017 року.  

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

 

11. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про Пропозиції 

Президента України до Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 

державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді України» (реєстр. №5263). 
С.Власенко запропонував надати слово народому депутату України, 

Представнику Президента України у Верховній Раді України Луценко І.С.  

Луценко І.С. поінформувала, що Президент України висловив до закону 

наступні пропозиції: не заперечуючи щодо врегулювання на законодавчому рівні 

питання статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських 

груп) у Верховній Раді України, є пропозиція відхилити прийнятий Закон у зв’язку 

з необхідністю комплексного підходу щодо удосконалення положень Закону 

України «Про державну службу», який набрав чинності з 1 травня 2016 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, І.Луценко. 

С.Власенко вказав, що Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України погоджується із зауваженнями глави держави щодо 

наявності низки проблемних питань в нормах Закону України «Про державну 

службу» і вважає виправданим саме комплексний підхід до удосконалення 

законодавства. Разом з тим, Головне управління не знаходить у Пропозиціях 

Президента України на основі лише загальних міркувань раціонального 

обґрунтування необхідності відхилення вже прийнятого Закону, хоча ним і 

передбачене фрагментарне поліпшення законодавчих норм. З огляду на зазначене, 

Головне управління вважає за доцільне повторне прийняття прийнятого Закону 

відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України. 

Члени Комітету відзначили, що питання законодавчого врегулювання 

статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у 

Верховній Раді України було розглянуто на його засіданні 16 листопада 2016 
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року. За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення щодо включення 

положень прийнятого Закону до комплексного проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України 

«Про державну службу» (реєстр. №4526-д від 14.07.2016), внесеного народними 

депутатами України – членами Комітету. Відповідне подання Комітету було 

вручено Верховній Раді України 17 листопада 2016 року. 

Голова Комітету запропонував рекомендувати Верховній Раді України 

розглянути Пропозиції Президента України до закону після завершення розгляду 

проекту Закону з реєстр. №4526-д і прийняття щодо нього остаточного рішення; а у 

разі неотримання необхідної кількості голосів народних депутатів України на 

підтримку законопроекту з реєстр. №4526-д рекомендувати Верховній Раді України 

повторно прийняти в цілому (подолати вето) Закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України».  

Члени Комітету запропонували визначити співдоповідачем з цього питання 

на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування А.Шкрум. 

 

УХВАЛИЛИ:  
 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути Пропозиції Президента 

України до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді України» після завершення розгляду 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про державну службу» (реєстр. №4526-д від 

14.07.2016) і прийняття щодо нього остаточного рішення. 

2. У разі неотримання необхідної кількості голосів народних депутатів 

України на підтримку законопроекту з реєстр. №4526-д рекомендувати Верховній 

Раді України відповідно до частини другої статті 135 Регламенту Верховної Ради 

України повторно прийняти в цілому (подолати вето) Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо статусу 

працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній 

Раді України».  

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 



 22 

 

 

12. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Нацдержслужби України К.Ващенка щодо 

Звіту про роботу Національного агентства України з питань державної служби за 

2016 рік. Доповідач ознайомив присутніх із змістом та структурою Звіту, в тому 

числі щодо кількісних і якісних показників державної служби, відображених у 

ньому, та подякував членам Комітету за плідну співпрацю. 

 

Інформацію взято до відома. 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

5 квітня 2017 року 

 

I. Питання адміністративно - територіального устрою 

1. Про перейменування села Поминик Маньківського району Черкаської 

області. 

2. Про перейменування селища міського типу Більмак та Більмацького 

району Запорізької області. 

3. Про перейменування села Дібрівка Брусилівського району Житомирської 

області. 

4. Про перейменування села Великі Прицьки Кагарлицького району 

Київської області. 

5. Про перейменування села Дубка Городенківського району Івано-

Франківської області. 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

6. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

6.1 проект Постанови про призначення позачергових виборів депутатів 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області (реєстр. № 5247). 

6.2 проект Постанови про призначення позачергових виборів 

Сєвєродонецького міського голови (реєстр. № 6169). 

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» щодо запровадження процедури 

приєднання до організованого (існуючого) співробітництва територіальних 

громад (реєстр. № 5341, н.д. А.Река, Ю.Бублик). 

8. Про проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Слов’янського району 

Донецької області (реєстр. № 6105, н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

9. Про проект Закону про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про державні нагороди України» щодо присвоєння 

звання Герой України (реєстр. № 6174, Президент України П.Порошенко). 

10. Про пропозиції Президента України до Закону «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» (реєстр. № 2489). 

11. Про пропозиції Президента України до Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів депутатських 

фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України» (реєстр. № 5263). 

12. Про Звіт про роботу Національного агентства України з питань державної 

служби за 2016 рік. 


