
 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  
    Комітет 

з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування 

  

 Протокол засідання №74  

 

                                                                                         22 червня 2017 року 

                         12 год. 00 хв. 

                                                                                  м. Київ  

 вул. Грушевського, 5 

 3 поверх, к. №5  

 

Голова Комітету Власенко С.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О.   
 

Присутні: члени Комітету:  Ледовських О.В., Кудлаєнко С.В., Курило В.С., 

Бойко О.П., Бублик Ю.В., Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Шкрум А.І.,  

Відсутні: Добкін М.М. Березюк О.Р., Балога І.І., Гуляєв В.О., Зубач Л.Л., 

Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступник Завідувача  секретаріату  Комітету              
Маковський   О.А.; головні консультанти  Дмитрук Л.В., Падалко О.В. 

 

Запрошені: 

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

будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Пасічник В.А. - начальник управління з питань бюджетно-податкової та 

митної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Слобожан О.В. - виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 
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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

        I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

        ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

2. Про проект Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2018 -

2020 роки (реєстр. №6591, КМУ, В.Гройсман) 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

 

Пропозицій не надійшло, 

 порядок денний прийнято за основу. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

         I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

         ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

2.  Про проект Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2018 

-2020 роки (реєстр. №6591, КМУ, В.Гройсман) 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

про клопотання окремих сільських, селищних, міських рад про призначення 

позачергових виборів відповідних голів у зв’язку з достроковим припиненням їх 

повноважень. 

 О.Бойко поінформувала, що Управління Апарату Верховної Ради України 

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

опрацювавши клопотання органів місцевого самоврядування, перелік яких 
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наведений у додатку, надіслало до Комітету свої висновки та пропозиції 

для врахування їх під час розгляду порушеного місцевими радами питання.  

О.Бойко запропонувала рекомендувати Верховній Раді України призначити 

позачергові вибори окремих сільських, селищних, міських голів на неділю 24 

вересня 2017 року, та рекомендувати Парламенту прийняти відповідні постанови 

Верховної Ради України за основу та в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  

  1. Рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

окремих сільських, селищних, міських 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. 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної політики, 

місцевих бюджетів та комунальної власності А.Реки про проект Постанови про 

Основні напрями бюджетної політики на 2018 -2020 роки (реєстр. №6591, КМУ, 

В.Гройсман). 

Голова підкомітету вказав, що Урядом України 15 червня внесено на розгляд 

Верховної Ради проект Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 

2018-2020 роки. Відповідно до Регламенту Верховної Ради України комітети у 

десятиденний строк з дня надходження такого проекту розробляють свої 

пропозиції та подають їх до Комітету з питань бюджету. 

Також А.Река поінформував, що до Комітету надійшли пропозиції 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст 

України" і Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України з проханням врахувати їх позицію при 

підготовці пропозицій Комітету до проекту Основних напрямів бюджетної 

політики на 2018-2020 роки. 

Голова підкомітету вказав, що підкомітет пропонує Комітету підтримати ці 

пропозиції і подати їх до Комітету з питань бюджету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, В.Негода, О.Слобожан. 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати пропозиції Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування "Асоціація міст України" і Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України до проекту 

Постанови Верховної Ради України про Основні напрями бюджетної політики на 

2018-2020 роки (реєстр. № 6591 від 15.06.2017 р.), поданого Кабінетом Міністрів 

України. 

2. Подати ці пропозиції до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету, визначеного головним з підготовки і опрацювання даного проекту 

Постанови. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

22 червня 2017 року 

        I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

        ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

1. Про проект Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2018 -

2020 роки (реєстр. №6591, КМУ, В.Гройсман) 

 


