
СТЕНОГРАМА  

круглого столу на тему: "Проблематика законодавчого забезпечення 

створення та діяльності військово-цивільних адміністрацій, діяльності та 

припинення повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових 

осіб у Донецькій та Луганській областях за умови створення військово-

цивільних адміністрацій" 

19 червня 2017 року 

Веде засідання заступник голови Комітету КУРИЛО В.С.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні учасники круглого столу, будемо 

розпочинати нашу роботу. Ніхто не заперечує? 

Як заступник голови Комітету Верховної Ради з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та керівник 

робочої групи оголошую про відкриття круглого столу комітету на тему: 

"Проблематика законодавчого забезпечення створення та діяльності 

військово-цивільних адміністрацій, діяльності та припинення повноважень 

органів місцевого самоврядуваннята та їх посадових осіб у Донецькій та 

Луганській областях за умови створення військово-цивільних адміністрацій" 

та запрошую усіх вас до роботи.  

Дозвольте проінформувати вас, що у нас ведеться онлайн-трансляція 

заходу, що відбувається за підтримки нашого партнера Програми Агентства 

Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USАID "РАДА: 

підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво".  

І ще хотів би проінформувати, що у розданій вам програмі круглого 

столу міститься список учасників обговорення, що попередньо записалися на 

виступ, в якому можна ознайомитись з черговістю виступаючих, яких я буду 

запрошувати до слова. Та пропонується наступний регламент роботи: виступ 

в обговоренні – до 5 хвилин, відповідь на питання – до 2 хвилин. І запрошую 

всіх дотримуватись регламенту.  
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Крім того,  ті, хто попередньо не записався, можуть до секретаріату 

надавати свої записки, прохання на виступ, і ми відповідно до регламенту 

готові надавати всім можливість виступати. Пропонується робота протягом 

2-2,5 годин, в залежності від нашої з вами активності.  

І далі я хотів би розпочати з виступу свого як керівника робочої групи. 

І хотів би звернути вашу увагу на те, що було створено в грудні, 21 грудня, 

минулого року комітетом було створено робочу групу, яка повинна була 

узагальнити діяльність органів місцевого самоврядування, військово-

цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей запропонувати 

внести зміни до діючого Закону про військово-цивільні адміністрації чи 

підготувати новий варіант такого закону. Це пов'язано з тим, що пройшло два 

роки після введення закону в дію і з'явилося дуже багато моментів, які 

необхідно уточнити в законі, з'явилися, скажемо, такі певні білі плями в 

законі, який він, закон, не все вирішував. У зв'язку з такою необхідністю і у 

зв'язку із зверненнями до нас громадських організацій, державних органів 

влади, особливо з Донецької і Луганської області, якраз і було створено цю 

групу, завдання якої було розробити зміни до закону чи розробити новий 

варіант закону. 

Група збиралася, у нас двічі були такі загальні збори, групи, в групу ми 

запросили представників державних органів влади, депутатів і представників 

органів влади з території Донецької, Луганської області, також Асоціація 

міст України, Інститут стратегічних досліджень і ряд інших організацій. 

Серед варіантів вирішення проблеми фактично відразу виникло два підходи, 

перший і, очевидно, найпростіший з них полягає в уточненні і  написанні 

спеціальної процедури, припинення повноважень через створення комісій, 

передачі майна з балансу ради та її виконавчих органів на баланс військово-

цивільної адміністрації, цивілізоване звільнення всіх працівників з 

можливістю отримати вихідну допомогу або перейти на роботу до військово-

цивільної адміністрації. На сьогодні цього механізму немає, і вже по два роки 

питання фактично зависло у невизначеності, і багатьом працівникам 
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апаратів, селищному голові, секретарю ради немає можливості навіть занести 

записи до трудової книжки. Оцей варіант підтримується Донецькою 

обласною військово-цивільною адміністрацією, і він сформульований у 

розданому вам листі за підписом керівника цієї адміністрації. 

Цей варіант не ставить під сумнів вихідні установчі положення 

чинного Закону про військово-цивільні адміністрації, в тому числі сумнівної 

конституційності, фактично унеможливлені чи надзвичайно ускладнені для 

реалізації, такі, що не враховують європейську практику прямого державного 

адміністрування з питань юрисдикції органів самоврядування.  

Інший варіант, який учасники круглого столу пропонують, не є 

однозначним, але дає можливість на його загальній основі та в його розрізі 

сформулювати дещо відмінні пропозиції. Він представлений порівняльною 

таблицею, яка містить чинну редакцію Закону України "Про військово-

цивільні адміністрації", нову редакцію цього закону, де можливе навіть 

використання нової назви – "Про військово-цивільне адміністрування" – та 

колонку для можливих пропозицій.  

Основою для нової редакції став запропонований фахівцями Інституту 

стратегічних досліджень підхід, який полягав у тому, що при створенні 

військово-цивільних адміністрацій припиняється лише проведення 

пленарних засідань місцевих рад і вирішення на них питань виключної 

компетенції цих рад.  

Повноваження депутатів не припиняються, виконавчі органи і апарат 

працюють і забезпечують діяльність військово-цивільних адміністрацій 

виключно з питань, віднесених до відання рад, які відтепер має вирішувати 

військово-цивільна адміністрація. Крім того, більшістю був підтриманий 

підхід, за якого на рівні села, селища, міста, де на відміну від районної 

області існує власна система самоврядування, а не просто рада як юридична 

особа публічного  права та її виконавчий апарат, повна заміна цієї системи на 

військово-цивільну адміністрацію недоцільна, складна і має всі ознаки 

неконституційності.  
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Нагадаю, що  на базовому рівні самоврядування діє сільська, селищна, 

міська рада як юридична особа публічного права, сільський, селищний, 

міський голова як фактично одноособовий орган влади, виконавчий комітет 

ради як колегіальний виконавчий орган загальної компетенції, котрий також 

є юридичною особою, і окремі виконавчі органи галузевої компетенції. Ну, 

наприклад, відділ освіти, завідувач якого призначає директорів садочків, 

шкіл. Відділ з питань містобудування, наказами по якому готується вся 

попередня документація. Відділ  з питань благоустрою тощо.  

Таких виконавчих органів в місті обласного значення може 

налічуватися до двох десятків і навіть більше, і половина з них зі статусом 

юридичної особи. Також існує апарат ради та її виконавчого комітету, де 

працюють люди, які зі статусом посадових осіб місцевого самоврядування. 

Також і технічні працівники. Тобто мова може іти про кілька сотень людей, 

яких доведеться звільняти. Законність і доцільність цього кроку під великим 

сумнівом.  

Тому краще, на наш погляд, не робити тотальну заміну органів 

місцевого самоврядування, їх апаратів та працівників, а запровадити 

зовнішнє державне адміністрування шляхом призначення військово-

цивільного адміністратора, який заміняє лише сільську, селищну, міську 

ради, та відповідного голову, але не заміняє систему виконавчих органів 

ради, її апарат та працівників  і має при цьому цілком достатні повноваження 

як для належного вирішення питань діяльності ради і відповідного голови так  

і для спрямування у належне русло роботи виконавчих органів ради та її 

апарату. 

Дозволю  зачитати кілька тез, що лягли в основу другого варіанту 

пропозицій. 

Перше: На рівні району, області як і раніше повноваження відповідної 

ради здійснює районна, обласна, військово-цивільна  адміністрація. Однак в 

селі, селищі, місті запроваджується військово-цивільне адміністрування 

шляхом призначення військово-цивільного адміністратора як представника 
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держави. Від імені держави в цьому випадку виступає орган  державної, 

місцева державна адміністрація у складі якої  запроваджується ця  посада. 

Для села, селища, міста районного значення  - це районна державна 

адміністрація, або районна  ВЦА. Для міста обласного значення – це обласна 

державна адміністрація, або  обласна ВЦА. 

Друге. Військово-цивільна адміністрація  району, області, військово-

цивільний адміністратор населеного пункту має виконувати дві категорії 

повноважень – це додаткові повноваження у сферах  безпеки, правопорядку 

та забезпечення життєдіяльності встановлені цим законом і повноваження з 

питань діяльності місцевих рад та сільських селищних,   міських голів.   

Третє. На рівні району, області військово-цивільна адміністрація може 

утворюватися виключно для здійснення повноважень у сферах безпеки, 

правопорядку та  забезпечення життєдіяльності. В такому разі  відповідна 

районна, обласна рада, її посадові особи та депутати продовжують 

здійснювати свої  повноваження у повному обсязі, встановленому 

Конституцією та законами України. Підстави, що дають можливість 

утворити військово-цивільну адміністрацію, призначити військово-

цивільними адміністраторами для здійснення повноважень місцевої ради та 

сільського, селищного, міського голови є аналогічними для призначення 

Верховною Радою позачергових виборів. В якому випадку призначаються 

позачергові вибори? Це порушення Конституції законів, не вирішення питань 

місцевого значення, не проведення сесії в установлений період.  

 П'яте. Суб'єктом подання до Президента щодо утворення військово-

цивільних адміністрацій є голова відповідної обласної державної 

адміністрації. Військово-цивільний адміністратор здійснює повноваження 

сільської, селищної, міської ради та відповідного голови, очолює виконавчий 

комітет цієї ради та апарат ради, та її виконавчого комітету, вважається 

керівником ради та її виконавчого комітету, як юридичних осіб публічного 

права, затверджує структуру та штатний розпис виконавчих органів ради, 

апарату ради та її виконавчого комітету, сесії місцевої ради, як пленарні 
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засідання так і засідання її комісій не скликаються і не проводяться, а рада не 

приймає рішень з питань, що вирішуються нею виключно на пленарних 

засіданнях. Припиняються повноваження сільського, селищного, міського 

голови та секретаря відповідної ради, голови районної, обласної ради, 

першого заступника голови обласної ради, заступника голови районної і 

обласної ради, повноваження всіх інших посадових осіб місцевого 

самоврядування і працівників не припиняються. Повноваження депутатів 

місцевої ради не припиняються, за винятком повноважень, пов'язаних із 

проведенням пленарних засідань та засідань комісії.  

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради продовжує 

працювати під керівництвом військово-цивільного адміністратора. Інші 

виконавчі органи сільської, селищної і міської ради також продовжують 

працювати, а призначення їх керівників здійснює військово-цивільний 

адміністратор. Апарат сільської, селищної і міської ради та її виконавчого 

комітету здійснює всебічне забезпечення діяльності військово-цивільного 

адміністратора, виконавчого комітету ради та її виконавчих органів, 

депутатів ради. Обласна, районна рада, як юридична особа публічного права, 

не припиняється, а її керівником вважається керуючий справами виконавчого 

апарату цієї ради. Виконавчий апарат районної обласної ради здійснює 

всебічне забезпечення роботи керівника районної обласної військово-

цивільної адміністрації з питань діяльності ради і депутатів ради. Керівнику 

районної обласної військово-цивільної адміністрації надаються 

повноваження щодо затвердження штатного розпису та організаційної 

структури виконавчого апарату відповідної ради, призначення, звільнення 

керуючого справами виконавчого апарату ради.  

З метою посилення координації  в роботі органів місцевого 

самоврядування і військово-цивільних адміністрацій над соціально-

економічними та іншими програмами на території проведення 

антитерористичної операції на рівні району, області, пропонується 

запровадити та унормувати діяльність рад з питань місцевого 
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самоврядування, як консультативно-дорадчих органів при керівниках 

обласних, районних військово-цивільних адміністрацій. До цього варіанту 

вже подані пропозиції фахівців Мін'юсту, Луганської обласної військово-

цивільної адміністрації, виконавчого апарату Донецької обласної ради, 

Асоціації міст України.  

Шановні колеги, питання надзвичайно важливе, складне і заплутане, 

оскільки Закон про військово-цивільні адміністрації кілька разів досить 

кардинально міняв підходи до питань утворення ВЦА і одночасно 

припинення або продовження роботи місцевої ради.  

Тому питання потребує обговорення і ще з врахуванням того, що ви всі 

прекрасно знаєте останні дні з'явилася ініціатива від Президента також від 

секретаря Ради національної безпеки і оборони  про необхідність змінити 

формат АТО. І ясно, що зміна формату АТО вона потребує внесення 

законодавчих змін, тому внесення цих законодавчих змін, ми все-таки 

вважаємо, і у нас на комітеті це питання розглядалося неодноразово. Ми 

вважаємо, що це повинна бути законодавча ініціатива президентська, тому 

що Президент відповідає за національну безпеку і оборону. І відповідно до 

цього, який буде варіант закону внесений про відміну АТО, то від цього  буде 

залежати і подальша доля Закону  про військово-цивільні адміністрації і він 

все-одно повинен бути, чи він ввійде як основне тіло в той новий закон, чи це 

буде окремий закон? Я вважаю, що наші пропозиції і наш круглий стіл 

достатньо доречні як певний варіант для, в тому числі цього закону. І 

обговорення цього питання на даному етапі, на мій погляд, також є достатньо 

доречним, щоб мати узагальнену думку, який варіант нам потрібен для  цього 

Закону про військово-цивільні адміністрації і що ми повинні включити, і як 

змінити діючий закон. 

Дякую вам за увагу. І запрошую до активної роботи в круглому столі. 

Якщо будуть запитання, я думаю, потім можемо  уже після обговорення 

задавати питання і відповідати на них. 
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І я хотів би зараз надати слово виконавчому директору Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації міст  України 

Слобожану Олександру Володимировичу.  

 

СЛОБОЖАН О.В. Дякую. 

Доброго дня, шановні  учасники круглого столу! Доброго дня, Віталію 

Семеновичу! Дякуємо, по-перше, за увагу до цього питання і що  комітет 

став відповідною площадкою для обговорення.  

Як всі ми знаємо, Закон про військово-цивільні адміністрації був 

прийнятий у 2015 році, це був дуже складний   на той момент період часу і 

треба було негайно в законодавчому полі вирішувати ту ситуацію, яка 

склалася, в першу чергу для того, щоб рівень надання публічних послуг 

нашим  громадянам залишався якісним і не було відповідних перебоїв. 

Звісно, що рішення  тоді приймалося  дуже швидко, в принципі закон, який 

вийшов, він виконав свою роль і функції, на даний  момент виконує. Однак за 

час застосування  цього закону як вже було сказано, було виявлено низку 

недоліків і ці недоліки  необхідно виправляти.  

Головним я  хотів би на цьому закцентувати, було багато  сказано про 

підходи в опрацюванні, але в першу чергу є на сьогоднішній  день доволі  

розмиті підстави для запровадження ВЦА. Це, по-перше. Ми вважаємо, це 

найбільший такий недолік чинного закону.  

По-друге, що стосується неминучого звільнення працівників голів, 

працівників виконавчих органів, апаратів без виплати їм відповідних 

компенсацій? Це теж друга така болюча проблема, яку теж необхідно 

вирішувати. Якщо говорити по органам місцевого самоврядування базового 

рівня, як ми їх називаємо, Донецької, Луганської областей, то вони 

постраждали від цих недоліків менше. В той час, як, наприклад, районні та 

обласні ради, їх, в першу чергу, апарати, вони постраждали найбільше. Але 

ми маємо дивитися наперед ситуацію, тут було прокоментовано про 

перспективи. Я вважаю, що ви маєте розуміти, як учасники круглого столу, 
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цей акцент. Тому що ситуація може кардинально змінитися після 

відновлення контролю над сьогодні окупованими територіями і нам треба 

мати відповідний законодавчий акт вже зараз. Тому ми вдячні і комітету, і 

вам особисто за те, що увага до цієї проблематики дуже серйозна і це не 

просто обговорення, а це конкретні дії і оцей круглий стіл, що сьогодні 

відбудеться, він має визначити такі певні філософські концептуальні 

напрямки. Звісно, що і за цим круглим столом є багато людей, які вже 

долучилися до напрацювання відповідних пропозицій. Ми, як асоціація, наші 

колеги з інших асоціацій готові і надалі плідно над ним працювати і 

вважаємо, що ті практики, які знайшли на сьогоднішній день можливість 

приїхати до нас, вони можуть багато корисних речей і підказати, що ляже в 

основу концепції і вже, безпосередньо, і технічних норм, які будуть 

виписуватися.  

Тому я дякую за увагу. У нас присутній відповідний директор 

Аналітичного центру асоціації міст, більш докладно, коли ми будемо 

проходитися по нормам, тут в розданих матеріалах це є. Тому я хотів би ще 

раз наголосити на тому, що на сьогоднішній день це дуже чітка предметна 

дискусія і, ми сподіваємось, вона стане конструктивною, зі свого боку ми 

завжди з комітетом готові доопрацьовувати відповідні положення і виходити 

на той формат реєстрації законопроекту, який буде запропонований всіма 

узгоджений. Тому дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую і вам.  

І хотів би запросити до слова Андрійчука Юрія Миколайовича, голову 

секретаріату Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

Українська асоціація районних і обласних рад, будь ласка. 

 

АНДРІЙЧУК Ю.М. Шановний Віталій Семенович, шановні учасники 

круглого столу, щиро дякую за кропітку та конструктивну роботу, що 
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здійснена та здійснюється в рамках напрацювання пропозицій до змін до 

Закону про військову-цивільну адміністрацію. 

А тепер в контексті спільної діяльності ми маємо дві думки. Перша 

полягає в повному припиненні діяльності місцевого представництва з 

позбавлення її статусу юридичної особи. Друге – відстоює забезпечення 

системи органів місцевого самоврядування. 

Безперечно, припинити роботу ради   є помилковою, і це не мої слова, 

це позиція субрегіонального та регіонального рівня органів місцевого 

самоврядування, що засвідчено щорічним рішенням з'їзду асоціацій. 

Нагадаємо, що до асоціації входять 427 районних рад і всі 24 обласні ради. 

Опоненти нашої позиції зазначають, що органи місцевого самоврядування 

стануть гальмувати роботу військово-цивільних адміністрацій та не 

дозволять оперативно прийняти рішення. 

Втім, якщо звернутись до запропонованих напрацювань стає очевидне, 

що де-юре, органи місцевого самоврядування стають повноцінно повністю 

підконтрольною ВЦА. Механіка здійснення вище зазначеного досить проста, 

депутатський корпус взагалі не збирається на пленарні засідання, тобто 

нічого не ухвалюватиме, а виконавчі комітети та апарати забезпечують 

діяльність адміністрації тільки з ухвалення тих рішень, що  положені на 

місцеве самоврядування, знаходячись підконтрольним цим же 

адміністраціям. Таким чином ніякого перешкоджання роботі ВЦА не 

відбувається. Здавалось, що ці положення цілком перекреслюють основні 

ознаки та загалом суть місцевого самоврядування, але при тому вони 

залишають головне – систему органів місцевого самоврядування та 

інституційну пам'ять. І погодьтесь, такі пропозиції є компромісними, 

оскільки по суті задовольняють інтереси представників як першої, так і 

позиції другої сторони. Ми чудово розуміємо, що в рамках діяльності 

військово-цивільних адміністрацій, які створенні з невтішних причин, 

забезпечують чинних функціональних повноважень рад, і мова бути не може. 

Але ми маємо велику надію, що згодом країна вернеться до звичного, 
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спокійного життя, і тоді постане питання повного відновлення діяльності 

органів місцевого самоврядування. Саме тому вважаємо за недоцільне 

припинити діяльність місцевих представництв разом з позбавленням їх 

статусу юридичної особи та передачі майна на баланс ВЦА.  

Шановні учасники круглого столу, Українська асоціація районних та 

обласних рад, яка була ініціатором створення робочої групи з даної 

проблематики, має сподіватися на якісну і конструктивну роботу. А також 

тут присутні ще експерти асоціації, представники. Я думаю, ми зможемо 

більш детально і фахово доповнити, ну, мій виступ.  Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

А тепер ми переходимо до основної частини виступів. І я запрошую до 

слова Гончарову Марину Юріївну, керівника виконавчого апарату Донецької 

обласної ради. Далі підготуватися Макарову Глібу Валерійовичу.  Будь ласка.  

 

ГОНЧАРОВА М.Ю. Дякую, шановний Віталію Семеновичу, шановні 

присутні. Депутатами Донецької обласної ради спільно з виконавчим 

апаратом розглянуто базовий робочий варіант Закону про військово-цивільну 

адміністрацію (нова редакція) представлені робочою групою на засіданні 

комітету 24 травня 2017 року, яким передбачається врегулювання діяльності 

органів місцевого самоврядування за  умови створення військово-цивільних 

адміністрацій. А також пропозиції Донецької обласної військово-цивільної 

адміністрації, які полягають у прийнятті спеціальної процедури, припинення 

повноважень органів місцевого самоврядування, де створенні військово-

цивільні адміністрації. До речі, слід зазначити, що ми починаючи з 2015 року 

неодноразово зверталися до Верховної Ради, до відповідних комітетів щодо 

врегулювання тих питань, які вже спочатку прийняття цього закону виникали 

у діяльності органів місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням 

військово-цивільних адміністрацій. На теперішній час в Донецькій області 

утворено Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію,  три районних 
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військово-цивільних  адміністрації та шість  військово-цивільних 

адміністрацій населених пунктів.  

Не зважаючи на деякі загальні положення щодо виконання військово-

цивільними адміністраціями повноважень органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування відповідно до  Закону  України "Про військово-цивільні 

адміністрації", норми чинного законодавства не передбачають, на жаль, 

врегулювання  реально існуючих суспільних відносин. Так, на сьогодні  в 

Конституції  України  не передбачено ситуації, коли взагалі припиняються 

повноваження органів місцевого самоврядування, повноваження виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад, виконавчих апаратів районних  

обласних рад, а також всіх посадових і службових осіб місцевого 

самоврядування, які працюють на постійній основі. Відповідно перехідний 

етап, відповідні механізми,  питання правонаступництва не визначені 

законодавчо, крім того за два роки роботи у нас виникли певні конкретні 

ситуації, які також не врегульовані чинним законодавством.  

Насамперед це стосується Донецької обласної ради, яка опинилась в 

ситуації, коли   звільнився керівник, продовжує діяльність частина депутатів 

обласної  ради, працює виконавчий апарат в 17 осіб  при штатній чисельності  

65. За відсутності керівника і неможливістю іншою посадовою особою 

виконувати його повноваження в частині прийняття розпоряджень виникає 

ситуація, коли порушуються трудові права  працівників і це питання, воно 

стосується як і ситуації роботи в АТО так і ситуації, яка може виникнути у 

звичайній ситуації в роботі  органів місцевого самоврядування. Наприклад в 

Мар'їнській районній раді у зв’язку з неврегулюванням питань працює 

виконавчий апарат, але фінансування припинено з жовтня 2016 року. 

Враховуючи, що подальше зволікання врегулювання зазначених питань 

може призвести до поглиблення проблем в діяльності органів місцевого 

самоврядування,  а також  не  сприяє вдосконаленню організації управління 

відповідною територією, ми вважаємо за необхідне  підтримати законопроект 
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щодо продовження діяльності органів місцевого самоврядування з тими 

обмеженими повноваженнями, які передбачені законопроектом.  

Слід зазначити, що наші пропозиції базуються, в першу чергу, на 

співпраці з військово-цивільними адміністраціями виконавчих органів в 

об'єднанні зусиль спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, 

депутатів, які продовжують свої обов'язки, з військово-цивільною 

адміністрацією для вирішення тих, життєво важливих, питань, які існують на 

цей час.  

Щодо підтвердження цих слів, щодо продовження діяльності, я б хотіла 

навести такі тези. Перше, це введення в населених пунктах  військово-

цивільного адміністрування, яке передбачається законопроектом, воно 

передбачає фактично зміну лише керівника органу місцевого 

самоврядування. При цьому забезпечується безперервність і послідовність 

управління територією, продовжується дія прийнятих раніше нормативних 

актів відповідною радою, забезпечується збереження документації, 

матеріальних, фінансових і взагалі використання кадрового потенціалу. 

Тобто не передбачається ні перехідного періоду від місцевої ради ВЦА, який 

передбачає звільнення працівників, ні формування штату ВЦА, ні передачі 

документів тощо. 

Ми проаналізували шість військово-цивільних адміністрацій населених 

пунктів і проаналізували, подивилися на штатні розписи і там вбачається 

наступне, що всі працівники виконавчих органів ради перейшли до 

військово-цивільної адміністрації, структура ВЦА така, яка була у 

виконавчих органах. Тобто фактично змінилася вивіска і призначений 

керівник ВЦА, фактично всі люди, як працювали так і працюють, то треба 

було це робити чи ні, можна було залишити все ж таки введення військово-

цивільного адміністрування, виконавчі органи ради, призначити керівника, 

військово-цивільного адміністратора, який продовжує діяльність і керує 

цими місцевими радами.  
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Щодо депутатів? Депутати місцевої ради у випадку, коли вводиться 

військово-цивільне адміністрування і коли продовжують діяльність ради, 

депутати місцевих рад, вони, як представники інтересів територіальних 

громад, виборців, продовжують виконувати свої обовязки. Вони можуть 

виражати, захищати інтереси громади, брати участь у здійсненні місцевого 

самоврядування, вони мають право порушувати перед керівником військово-

цивільної адміністрації, військово-цивільним адміністратором, а також 

керівниками правоохоронних контролюючих і інших органів, питання, які 

зачіпають інтереси виборців. Таким чином забезпечуються зв'язок з 

територіальними громадами, зберігається баланс інститутів влади. 

Щодо діяльності виконавчого апарату районної обласної ради, то 

згідно з частиною четвертою статті 7 законопроекту виконавчий апарат 

здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-

технічне забезпечення діяльності відповідної військово-цивільної 

адміністрації з питань діяльності районної  обласної ради. А також 

забезпечує сприяння взаємодію з територіальними громадами, місцевими 

органами виконавчої влади і таке. 

Тобто виконавчий апарат… 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОНЧАРОВА М.Ю. Хвилиночку. Тобто виконавчий апарат фактично 

продовжує виконувати ті самі функції, що виконував до утворення ВЦА. Але 

підпорядковується керівнику відповідної ВЦА. Це є логічною доцільною 

конструкцією взаємодії УМВС з військово-цивільними адміністраціями і 

спростовує твердження голови Донецької обласної військово-цивільної 

адміністрації щодо не ефективності діяльності та дублювання функцій 

зазначених органів.  

І щодо "Перехідних положень" ми вважаємо, що в "Перехідних 

положеннях" треба зазначити обовязково, що якщо цей закон буде 
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розглядатись в подальшому, що дія цього закону поширюється на діяльність 

районних і обласних рад Донецької, Луганської областей, які залишилися і, 

що була ця спеціальна норма в "Перехідних положеннях". 

Інші пропозиції детально ми виклали і надамо в робочу групу. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо і вам за активну роботу. 

Слово надається Макарову Глібу Валерійовичу, завідувачу сектору 

відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних 

досліджень, кандидату політичних наук. 

 

МАКАРОВ Г.В. Дякую за надане  слово.  Дякую також усім, хто 

попрацював над базовим проектом закону. Справді, він є компромісний, який 

враховує різні підходи, принаймні  намагається врахувати. 

Не знаю, що навіть додати після попереднього виступаючого. Справді, 

базовий  законопроект пропонований, він дозоляє зберегти місцеві ради як 

юридичні особи у відповідності до Конституції  України, відповідно 

підпорядкувати їхню діяльність так чи інакше військово-цивільним 

адміністраціям, зокрема у питаннях, які стосуються забезпечення 

національної безпеки  і управління місцевого.  

Що хотілося б додати.  В цілому   підтримую запропонований проект 

закону. Єдине,  що я все ж таки звернув би увагу на зауваження з боку 

Донецької військово-цивільної адміністрації, є питання справді  формального 

керівництва апаратом районної або обласної ради справа в тому, що 

відповідно до Конституції  України голова ради особисто очолює цей 

виконавчий апарат і справді, якщо голова місцевої ради зберігає свою посаду, 

залишається чинним, питань немає. А що робити в тому разі, коли якимось 

чином голова ради взагалі усунувся від виконання своїх обов’язків, взагалі 

фізично не присутній на відповідній  території. Можливо,  дозволити в 

певному винятковому порядку місцевій раді обласній або районній провести 
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пленарне засідання  з питань обрання чи переобрання голови відповідної 

ради. 

І друга пропозиція. Врахувати можливість запровадження посад  

військово-цивільного адміністратора на рівні районів у містах, оскільки 

також у великих містах у разі потреби може виникати необхідність 

децентралізації виконання функцій цивільного адміністратора в місті 

обласного значення. Щоб не наврочити, можливо виникне необхідність 

запровадження такого режиму військово-цивільного адміністрування в місті 

Маріуполі, чи справді у разі звільнення територій Донецької і Луганської 

областей там також є великі міста з районним поділом тому пропоную також 

передбачити посаду військово-цивільного адміністратора в районі в місті, 

який є посадовою особою обласної державної адміністрації або військово-

цивільної адміністрації.  

В усіх інших питаннях я підтримую базовий законопроект. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо вам. 

 

МАКАРОВ Г.В. Запропонована редакція. 

 

_______________. Вашій адміністрацій, чий базовий, ви ж скажіть, чий 

базовий. 

 

МАКАРОВ Г.В. Базовий, який напрацьований  робочою групою,  

мається на увазі. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Дьяченку Олегу Миколайовичу, 

голові Мар'їнської районної ради Донецької області восьмого скликання. 

Підготуватися Шевчуку. 
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ДЬЯЧЕНКО О.М. Дякую, шановний Віталію Семеновичу, дякую всім 

присутнім.  

Шановні присутні, ну, Закон про військово-цивільні адміністрації, 

звичайно, має дуже велику роль у суспільному житті і Донецької, і 

Луганської області, тому ми всі, ну, зібралися.  

Діюча редакція закону, ну, має, з однієї сторони,  деяку штучність 

створені, а, з другої сторони, два споріднених закони –  це Закон про 

правовий режим із воєнного стану та правовий режим надзвичайного стану. 

В  діючій редакції Закону про військово-цивільну адміністрацію, на жаль, 

введена для мене незрозуміла позиція чи поняття дострокового припинення 

повноважень і органу місцевого самоврядування, і депутатів місцевого рівня. 

На відміну від цього у законах про правовий режим воєнного стану та 

надзвичайного стану цього немає. Процеси, які регулюються в спорівняних 

законах, аналогічні, але там обішлися без  таких радикальних мір. 

Поняття дострокового припинення відсутнє взагалі в нашому 

законодавстві, і наше законодавство воно настроєне на те, що є органи 

місцевого самоврядування. Тому при намаганнях підрегулювати, підправити, 

покращити, ми завжди будемо то в одному, то в другому законі натикатися 

на те, що ми десь щось недодивилися.  

Я особисто вважаю, що Закон про військово-цивільну адміністрацію, 

він і так на 80 відсотків співпадає з Законом про правовий  режим воєнного  

стану. Треба обрати, доопрацювати, убрати спірні моменти, і він майже не 

буде визивати ніяких питань чи проблем.  

Також в зв'язку з останніми новинами про правовий стан 

антитерористичної операції та можливість її трансформації цей закон міг би 

послужити для організації адміністрування на звільнених територіях, так би 

мовити. Тому моя особиста позиція: ми не повинні розглядати та  

покращувати закони, в якому є поняття дострокове припинення  

повноважень. Дякую за увагу.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую і вам, Олег Миколайович.  

Слово надається Шевчуку Володимиру Анатолійовичу, експерту з 

питань проектного менеджменту Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад".  

Підготуватися Кашимову. 

 

ШЕВЧУК В.А. Дякую. Ну, я буду говорити з точки зору практика, який  

буде діяти в пропонованому правовому полі. Ну, як приклад, озвучу один з 

практичних аспектів даного питання.  

З 2016 року працює від нашої асоціації районних і обласних рад в 

Донецькому регіоні по питанню створення точек розвитку, а саме 

індустріальних парків. У відповідності до планів розвитку територій та 

стратегії області 2020 деякі точки розміщені в тому числі в районах, де 

передбачено або вже створені ВЦА. І багато питань, особливо що стосуються 

розвитку територій, потребують відповідних процедурних рішень, які, 

перше, мають бути в правовому полі бездоганні, то в дальнішому вони 

оскаржені;  і друге, має бути забезпечена непреривність дій попередньо 

прийнятих рішень.  

Тому, на нашу думку, що законопроект, розроблений нашою робочою 

групою і комітетом, заслуговує підтримки. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо і вам за змістовний і короткий виступ. 

Слово надається Шкварченко Ірині Сергіївні, секретарю 

Новотошківської селищної ради Луганської області. Будь ласка. 

Підготуватись Погребняк. Є у нас Погребняк Яна?  

 

ШКВАРЧЕНКО І.С. Дуже дякуємо за надану можливість попрацювати, 

сказати, заявити. Дякуємо, Віталію Семеновичу. Шановні члени круглого 

столу! Виконавчий комітет Новотошківської селищної ради дякує за надану 

можливість вивчити матеріали та напрацювання членів робочої групи 
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комітету у питанні вдосконалення Закону про військово-цивільні 

адміністрації та Закону про військово-цивільне адміністрування. 

З власного досвіду зазначаємо недоліки як діючої редакції даного 

закону, так і його застосування та наслідки дії взагалі. Закон про військово-

цивільні адміністрації, цей закон визначає організацію, повноваження і 

порядок діяльності військово-цивільних адміністрацій, що утворюються як 

тимчасовий вимушений захід з елементами військової організації, 

управління, для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності 

населення в районі, проведення антитерористичної операції. І не має на меті 

скасування конституційно закріпленого права територіальних громад на 

місцеве самоврядування. 

На прикладі нашого населеного пункту, Новотошківське, в якому 

Президент запровадив військово-цивільну адміністрацію, констатуємо факт 

саме скасування конституційно закріпленого права територіальних громад. А 

саме: керівник ВЦА селища Новотошківське, коли приступив до своїх 

обов'язків, одразу ж припинив діяльність Новотошківської селищної ради та 

її посадових осіб. 

Хочемо також зауважити, що розпорядження про припинення 

діяльності Новотошківської селищної ради та її посадових осіб ми, можна, 

так сказати, нарили лише через майже два роки.  

Хочемо також зауважити, що своїм розпорядженням керівник ВЦА 

одразу ж переніс кошти Новотошківської селищної ради на рахунки ВЦА, 

звільнивши без всякого вихідного і так далі. І також дуже важливо, що тоді 

на рахунках ВЦА, ми добились кошти, це 11 мільйонів на відновлення 

інфраструктури селища. І виходить, що керівник ВЦА стає одноосібним 

розпорядником таких страшенних коштів. Ні, не треба робити звіту ніяким 

депутатам, нікому, ні жителям, ніде нічого. 

Тепер, що далі. До цих коштів додайте ще необмежену гуманітарну 

допомогу, як будівельну, так і грошову, продовольчу. Це клондайк. В 

нашому населеному пункті керівник ВЦА некерований взагалі. Якщо хтось 
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не згоден з його позицією, звертайтесь до суду. Якщо хтось не згоден з його 

позицією, звертайтесь до суду. Ніяких важелів впливу на них немає. Це ми 

констатуємо факт, що в нашому населеному пункті.  

Також вивчили ми листа Донецької військово-цивільної адміністрації. І 

запропонований проект Закону про військово-цивільне адміністрування, який 

передбачає, що будуть ліквідовані військово-цивільні адміністрації після 

прийняття цього закону. Ну, якщо військово-цивільні адміністрації – це 

тимчасові державні органи, то які мають бути особисті інтереси у 

тимчасових державних органів, які покликані забезпечити якийсь період часу 

– і все. Прийшли – до побачення, ваші послуги не потрібні, ви ж не обрані 

посади, ви знали, що ви йдете до тимчасових органів.  

Також хочеться додати до Новотошківської селищної ради. Ми 

працювали, сесії в нас проводилися в строк. Хочеться зазначити, хто… от в 

нашому випадку Геннадій Москаль констатував факт, що ми не працюємо. 

Хоча сесія в нас була проведена, 3 місяці не пройшло – до побачення. 

Приїздиш – до кабінету не пускають. Москаля я в коридорі впіймала, Георгій 

Борисович теж, через Оксану Корчинську прорвалася. 

Так, що хочеться ще зазначити? Ніхто не несе персональну 

відповідальність за керівника ВЦА. Це самостійна юридична організація, яка, 

ну, ніхто на неї не має впливу, тільки до суду. Поліція завжди надає 

висновки: тільки до суду. 

Також ще хочеться задати питання представнику штабу 

Антитерористичного центру: чому біля керівника Новотошківської 

військово-цивільної адміністрації сидять сепаратисти? Це питання Войтенко. 

Дуже просимо вивчити це питання, дуже просимо. Для жителів, вони не 

розуміють, чому у селищі українська влада і сидять сепаратисти. Дуже 

важливе питання. 

Хочеться що ще зазначити. Написано, і при штабі АТО, і керівник 

СБУ, і той несе  відповідальність, і той. Персонально за такого керівника 

ніхто не несе відповідальність. Більше того, він хворий на голову. І це 
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скільки висновків, скільки… І ніхто нічого  не звертає уваги. Нікому… От 

наша селищна рада – це взагалі Бермудський трикутник. Де ми поділися? У 

нас селищний голова є, секретар є. Військова-цивільна адміністрація подає 

дані, що нас немає. Оргтехніку забрали, майно громади розподіляють як 

хочуть, девочка в декретном отпуске, виходить їй нікуди на роботу, ми без 

роботи, і ви сказали, що з жовтня 16-го року. Ми сидимо з серпня 15-го.  

 

 _______________.   Без грошей. 

 

МАКАРОВ Г.В. Такі у нас висновки.  

 

 _______________.  І робимо свою роботу. І я думаю, я считаю, так, 

что… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрій Борисович. 

 

 _______________. Я слушаю вас, Віталій Семенович.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я снова… Ви ж попросили… 

 

 _______________. Хорошо, хорошо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …виступ. 

 

 _______________. Добренько. Добре. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Заради в тому числі і вас ми збираємося, і круглі 

столи проводимо, і хочемо внести зміни до закону, щоб зберегти і публічне 

право,  і військово-цивільні адміністрації з урахуванням тієї ситуації яка є.  
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Я хочу надати слово Погребняк Яні Олександрівні, начальнику  

юридичного управління апарату Донецької обласної військово-цивільної  

адміністрації.  

Я так розумію, Яна Олександрівна, ви якраз один з авторів, от те, що 

нам подала пропозицію Донецька військово-цивільна адміністрація. Ми вам 

дякуємо. У вас інший дещо підхід. Можливо, тому що, на жаль, ви не були на 

попередніх засіданнях робочої групи, можливо, в чомусь переконалися, і 

трішки інший був підхід.  

Але те, що як ви бачите ситуацію, я вважаю, що це позитив, і повинні 

бути різні точки зору, а ми уже,  наше завдання  - знайти золоту середину. 

Правильно?   

Будь ласка, вам слово. 

 

ПОГРЕБНЯК Я.О. Добрий день, шановний Віталію Семеновичу, 

учасники круглого столу!   

Комітетом Верховної Ради  України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування було утворено робочу 

групу комітету з підготовки  пропозицій щодо законодавчого врегулювання 

окремих питань діяльності та припинення повноважень органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб у Донецькій та Луганській областях.  

Натомість робочою групою напрацьований зовсім інший  проект закону, 

який скасовує повністю інститут військово-цивільних адміністрацій на рівні 

населених пунктів та змінює основу діяльності  військово-цивільних 

адміністрацій. 

Існуючий інститут військово-цивільних адміністрацій населених 

пунктів пропонується замінити військово-цивільним адмініструванням,  а 

саме ввести інститут військово-цивільного адміністратора. Кардинальна 

зміна діяльності військово-цивільних  адміністрацій району та області 

стосується забезпечення їх діяльності, тобто, заміна місцевих державних 

адміністрацій виконавчими апаратами відповідних районних обласних рад. 
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Облдержадміністрація  Донецька, обласна  військово-цивільна ,  вважає, що 

запропонований механізм діяльності військово-цивільних адміністрацій  із 

зміною деяких положень проекту закону можливо було застосовувати з 

самого початку, коли було введено інститут у 2015 році – Інститут військово-

цивільних адміністрацій. На теперішній час такі зміни  в системі військово-

цивільних адміністрацій можуть призвести до розбалансування системи 

державної влади, некерованості в районі проведення  антитерористичної  

операції, конфлікту між військово-цивільними адміністраторами інститут 

яких пропонується запровадити та органами  місцевого самоврядування, а 

також неможливості здійснення належним чином своїх  повноважень 

військово-цивільними адміністраціями. На сьогодні на території Донецької 

області утворено крім обласної три районні і шість населених пунктів, тобто, 

ті,  які є юридичними особами.  

Якщо буде прийнято  таку редакцію, тобто, ті  юридичні особи, 

військово-цивільні адміністрації  населених  пунктів, у нас там три міста  

обласного значення, одне місто районного значення і селищні, наразі подали 

ще про утворення  ще однієї селищної  в Ясинуватському  районі Піски, там, 

де ви знаєте, така складна дуже ситуація. Тобто, усі ці потрібно буде 

ліквідувати як юридичні особи,  знову таки звільняти людей, а потрібно 

приймати оперативні рішення для забезпечення  життєдіяльності  населення. 

А в цих містах, в цих селищах немає органів місцевого самоврядування,  

немає обладнання, немає працівників. Тобто це затягнеться на певний час, 

знову ж таки ліквідація цих органів і, так само, цей закон не передбачає знову 

ж таки порядку ліквідації.  

Щодо забезпечення діяльності військово-цивільних адміністрацій 

районів та області виконавчим апаратом відповідних рад, то слід звернути 

увагу, що відповідно до проекту закону, як і відповідно до положень діючої 

редакції, у разі утворення військово-цивільної адміністрації району, області, 

її статусу набуває відповідна районна обласна державна адміністрація. В той 

час, згідно з положеннями проекту нової редакції закону, організаційно-
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правова, інформаційно-аналітична, матеріально-технічна та тощо 

забезпечення діяльності військово-цивільної адміністрації забезпечує 

виконавчий орган ради, тобто інший орган. Статусу набуває місцева 

державна адміністрація, а повноваження буде здійснювати виконавчий 

апарат.  

Також хочеться звернути увагу, задати питання обласній Луганській 

цивільній адміністрації, що у них з апаратом виконавчим? У них його взагалі 

немає. А виконавчий апарат Донецької обласної ради знаходиться у місті 

Маріуполі, це 300 кілометрів від Краматорська, де знаходиться Донецька 

обласна військово-цивільна адміністрація. І вже Марина Юріївна сказала, що 

з 65 осіб залишилося лише 15, а повноважень дуже багато, які зараз виконує 

місцева державна адміністрація обласна. 

І враховуючи ситуацію, яка склалася в Донецькій області і в Луганській 

області, доцільним є застосування єдиного підходу щодо забезпечення 

доцільності та виконання обласними військово-цивільними адміністраціями 

повноважень органів місцевого самоврядування. Також ми вважаємо 

недоцільним запровадження різних підстав для утворення військово-

цивільних адміністрацій, а саме виконання повноважень відповідних органів 

місцевого самоврядування та забезпечення правопорядку безпеки та 

життєдіяльності населення. Така підстава, як утворення військово-цивільної 

адміністрації, як забезпечення правопорядку безпеки та життєдіяльності 

населення, не може існувати без наділення військово-цивільних 

адміністрацій повноваженнями відповідних органів місцевого 

самоврядування, оскільки такі функції можуть виконуватися на необхідному 

рівні лише у разі, якщо можливо передбачити матеріально-технічні ресурси 

та кошти відповідного місцевого бюджету. 

Також нова редакція закону передбачає утворення за рішенням 

керівника відповідної військово-цивільної адміністрації ради з  питань 

місцевого самоврядування. Ми вважаємо, що це зайвий орган, бо там і склад 

дуже завеликий, і зібрати всю цю компанію на території проведення АТО – 
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це також складно. Тим більше, що і в районній, і в обласній місцевих 

державних адміністраціях утворено дорадчий орган колегія, яка передбачає 

проведення і розгляд, попередній розгляд, питань і соціально-економічного 

розвитку, і інших програм з інших питань, і також попередній розгляд 

проекту бюджету.  

Тому ще раз наполягаємо на наших пропозиціях, щоб передбачити все 

ж таки інститут припинення повноважень уже посадових осіб органів 

місцевого самоврядування там, де утворено військово-цивільні адміністрації, 

наділення додатковими повноваженнями військово-цивільних адміністрацій. 

У нас все це передбачено в наших пропозиціях. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо і вам за плідну роботу.  

Я хотів би запросити до слова Туку Георгія Борисовича, заступника 

міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб. Підготуватися Веселовій Наталії Василівна. 

 

ТУКА Г.Б. Доброго дня, дякую за надану можливість висловитись. 

Кілька питань, по-перше, мені іноді здається, що виступаючі геть забули про 

те, що в самій назві йдеться про військово-цивільну адміністрацію. Виходити 

треба з тих реалій в яких зараз перебувають органи державної влади  

Донецької, Луганської області. 

Я абсолютно підтримую точку зору попередньої доповідачки, що, на 

жаль, законодавцем не передбачені деякі можливості роботи військово-

цивільних адміністрацій, яскравий приклад це безпорадність у вирішенні 

земельних питань. 

Я абсолютно доросла людина і  розумію, що треба передбачити якісь 

запобіжники для того, щоб уникати корупційних якихось ризиків, але 

паралізовувати повністю господарську діяльність на тих територіях, де 

здійснюють свої повноваження військово-цивільні адміністрації, це 

неприпустимо.  
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Що стосується дострокового припинення діяльності місцевих органів 

влади. Я щойно, перед тим як прийти на засідання робочої групи, мав зустріч 

з деякими народними депутатами Верховної Ради. Зараз йде робота над 

визначенням і введенням в юридичне поле такого терміну, як колаборант. На 

жаль, до сьогоднішнього дня він відсутній. Вважаю це неприпустимою 

розкішшю. І треба негайно вводити такий термін і застосовувати відповідні, 

ну, якщо не кримінальні, хоча б адміністративні дії щодо таких людей. 

Неодноразово були випадки, коли… особливо вздовж лінії 

розмежування, в населених пунктах зокрема, в тому числі і на Луганщині, в 

населених пунктах не те що сільських рад – голів немає, от дільничних 

інспекторів нема.  

Скажіть, будь ласка, яким чином має реагувати громадянин України, 

перш за все, не маючи на увазі, яку посаду він обіймає, коли Лисичанська 

міська рада, новообрана, намагається прийняти звернення до Президента з 

вимогою виведення добровольчих батальйонів з міста Лисичанськ? З моєї 

точки зору, щонайменше така рада має бути розігнана. 

Що має вчиняти посадова особа з депутатами Сватівської районної 

ради, які намагались звернутись до Президента з вимогою вивести взагалі 

Збройні Сили України з території Сватівського району? З моєї точки зору, 

такі депутати мають бути позбавлені своїх повноважень щонайменше. 

Що робити з Сєвєродонецькою міською радою, яка після свого обрання 

на наступний день розпочала юридичну війну з міським головою, з мером 

міста, яка триває ще й досі, вже півтора роки, і життєдіяльність в місті 

фактично паралізована? І це мова йде про воюючі регіони. Тому я виступав і 

виступаю лише тільки за поширення повноважень військово-цивільних 

адміністрацій на місцях. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо і вам, Георгію Борисовичу. 
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Слово надається Приходько Христині. Ой, я вибачаюсь, я вже 

оголосив, Веселовій Наталії Василівні, а підготуватися Приходько Христині 

Вікторівні. 

 

ВЕСЕЛОВА Н.В. Дякую за надане слово. І хочу подякувати Віталію 

Семеновичу і комітету за те, що було створено робочу групу для 

напрацювання змін до Закону про військові-цивільні адміністрації, тому що, 

дійсно, зміни вже наразі.  

Ми бачимо, з якими проблемами стикаються ці райони наші 

прифронтові, які знаходяться в зоні АТО,  тому що йде певна 

неврегульованість статусів місцевих рад, тобто у військових-цивільних 

адміністрацій ми бачимо є елементи і двовладдя на одній території, що 

створює певні проблеми, або взагалі безвладдя, наприклад в таких населених 

пунктах, які були передані з однієї адміністративно-територіальної одиниці 

до іншої, це такі населені пункти як Зайцево-Майорськ, які належали до 

Горлівки, тепер вони належать до Бахмуцького району і там досі немає ні 

світла, ні води і люди не можуть отримати ніякі соціальні послуги. Тому що я 

бачу в листі Донецької військової-цивільної адміністрації написано, що у 

селищі Зайцево Бахмуцького району створено військову-цивільну 

адміністрацію, але вона, на жаль, створена лише на папері, на скільки я знаю. 

Що там уже штатний розклад затверджений, чи не затверджений, я не знаю, 

але світло досі не проведено, хоча знайдені і умови для цього, все, але 

питання не вирішується.  

І так можна говорити про будь-який населений пункт, який 

знаходиться або в прифронтовій зоні це ті ж самі Піски і Широкино, де 

взагалі існує безвладдя. Тому наразі врегулювання всіх цих питань, і хотілось 

би, щоб влада навчилась все ж таки, ну, швидше реагувати на такі виклики. 

Наприклад, стикаємось з тим, що деякі населені пункти після того, як вони 

Постановою Верховної Ради передані з однієї, скажімо, з підпорядкування 
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одного населеного пункту до іншого, вони не з'являються у Розпорядженні 

Кабінету Міністрів під номером 1085.  

Після цього люди не можуть отримати ні статус внутрішньо 

переміщеної особи, ні отримати пенсію, ні отримати соціальну допомогу. І 

дуже добре, що тут знаходиться представник штабу АТО. Можливо, цей 

орган врахує наші зауваження і пропозиції. 

Тому що Верховна Рада не може приймати закон з будь-якого питання. 

Органи місцевого самоврядування, виконавчі органи влади повинні скоріше 

реагувати і вивчати потреби людей після змін, які вносяться в законодавство. 

Тому що люди вже не знають, до кого звертатись. Вони звертаються до 

міжнародних установ. Вони звертаються до волонтерів. Вони звертаються до 

депутатів. А по ідеї, вони повинні звертатись до військово-цивільної 

адміністрації, яка повинна швидко реагувати і вже врегульовувати ці питання 

через Кабінет Міністрів, через штаб АТО. І тут вже Верховна Рада не 

повинна приймати якісь інші рішення. 

Я сподіваюсь, що результатом нашого круглого столу буде 

затвердження все ж таки якогось драфту законопроекту, який буде 

враховувати всі ті проблеми, з якими стикаються на місцях. Тому що ми 

почули багато зауважень і від представників військово-цивільних 

адміністрацій, які на практиці стикаються з проблемами, і від представників 

органів місцевого самоврядування, які теж не розуміють, яким чином їм 

здійснювати свої повноваження чи не здійснювати свої повноваження. 

Я думаю, що дійсно ми повинні вносити ці законодавчі зміни. Але вони 

повинні змінювати життя людей на краще, а не ускладнювати їм життя. І це 

дуже добре, що ми зібрались за одним столом, почули один одного, і, 

скажемо так, ми, депутати, як теоретики, представники військово-цивільної 

адміністрації органів місцевого самоврядування, як практики, я сподіваюся, 

що ми знайдемо спільну мову, що ми дійсно внесемо в зал Верховної Ради на 

розгляд якісний документ, який всіх влаштує і який дійсно полегшить життя 

тих людей, які живуть зараз на прифронтовій території. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо і вам, Наталія Василівна.  

Слово надається Приходько Христині Вікторівні, головному 

консультанту Відділу моніторингу законодавства, Інституту законодавства 

Верховної Ради України,професору, доктору юридичних наук, підготуватися 

Таруті Сергію Олексійовичу. 

 

ПРИХОДЬКО Х.В. Дуже дякую за можливість висловити насамперед 

позицію свою, як науковця, який займається проблемами місцевого 

самоврядування і представника Інституту законодавства Верховної Ради 

України.  

Те питання, яке ми зараз обговорюємо, це не є питання просте, з точки 

зору його законодавчого врегулювання. На жаль, зараз, в результаті навіть 

тих позицій, які зараз були висловлені, щодо проблематики, ці позиції, вони 

обумовлені і фактичними обставинами, і тими обставинами, і тими нормами, 

які ми маємо на сьогоднішній день в Конституції України та в законі України 

про місцеве самоврядування. Це питання неоднозначне, навіть хоча б з того, 

що ми говоримо не просто про організацію військової складової управління в 

Луганській і Донецькій областях. Тому що саме це є предметом Закону 

України про військово-цивільні адміністрації, військова організація 

управління. Абсолютно недоцільним акцентувати в межах такого 

обговорення про якісь конфлікти. Конфліктів тут не може бути, тому що 

представники військово-цивільних адміністрацій і органів місцевого 

самоврядування це є посадові особи. Між посадовими особами не може бути 

конфліктів, коли вони виконують свої чіткі повноваження.  

Конфлікт інтересів, який передбачений в Законі України про місцеве 

самоврядування, це абсолютно інше. Таким чином, про конфлікти ми теж  

говорити тут не можемо, тому що немає підстав. Ми маємо говорити про те, 

що є одна мета тих дій, які відбуваються з боку президентської влади, і тих 

дій, які відбуваються і мають відбуватися з боку законодавчої влади. 
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Провокація цих дій безспірно є ті позиції і чіткі бачення від органів 

місцевого самоврядування цих областей, як обласних рад, районних рад, так і 

конкретних населених пунктів.  

Тепер, з якої позиції конкретно ми  виходили,  обговорюючи ці питання 

в Інституті законодавства Верховної Ради України. Ми виходили з таких 

позицій. По-перше, принцип місцевого самоврядування за Конституцією 

України, його ніхто не відміняв. Він є конституційним, він є абсолютно 

легальним, легітимним з усіх позицій. Крім цього, є ряд повноважень різних  

органів державної влади, які мають забезпечувати конституційні права і 

свободи в тих умовах і в тій ситуації проведення антитерористичної операції 

в цих  областях. Тепер наше завдання – поєднати ці дві складові. Ми не 

маємо  порушувати принцип місцевого самоврядування. Ми маємо 

забезпечити це місцеве самоврядування хоча б навіть тому, що ті люди, які 

хочуть реалізовувати це право активно, вони висловлюють свою активну 

позицію. Це їх  конституційне право.  

Що стосується забезпечення військової організації управління. То за 

законодавством України є цілий ряд різних механізмів, яким чином це можна 

робити. Я абсолютно погоджуюся з тією точкою зору, що навіть питання 

окупованої території, це теж однорядне питання, і ми маємо його розглядати 

разом. Тому що вони взаємопов'язані. 

І тому, враховуючи ті фактичні обставини, в яких опинилися жителі 

цих областей і цих населених пунктів, треба виходити з того, що фактично 

обставини, вірніше, фактично не передбачений юридично механізм 

припинення повноважень місцевого самоврядування. Це перше. Немає 

такого механізму, юридичного механізму припинення повноважень.  

Далі. Відсутній механізм делегування повноважень законом. Тому що 

не законом делегування бути не може, немає кворуму в цих радах, вони не 

можуть делегувати ці повноваження на організацію військового управління і 

на здійснення їх самоврядних повноважень тими ж місцевими 
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адміністраціями або тими органами, які б мали бути на місці, ну, скажімо, в 

системі цих органів. 

Відсутній механізм розпуску представницького органу місцевого 

самоврядування, коли депутати по якимось причинам не хочуть виконувати 

свої повноваження, надані їм виборцями і законом. І, таким чином, ми маємо 

відштовхуватися від існуючого юридичного механізму дострокового 

припинення повноважень. І тут теж це не працює.  

Таким чином, як нам поступити, як нам зробити так, щоб ми діяли 

легально і легітимно? Цей законопроект, який запропонований тут, він має 

бути в першу чергу легітимним, він не має провокувати конфліктів, які 

можуть потім бути. На сьогоднішній день є очевидним, що конфлікт між 

інтересами місцевого самоврядування і обов'язками забезпечити військову 

організацію управління при проведенні антитерористичної операції, він не 

вирішений. Таким чином, якщо ми будемо далі виходити з цієї ж концепції і 

намагатися врегулювати всі ці питання шляхом поглиблення публічного 

адміністрування, поглинання місцевого самоврядування, це буде 

необ'єктивним і необґрунтованим. 

Тому, завершуючи  - я пам'ятаю про регламент, - і, завершуючи, мені 

хочеться сказати, що в цьому законі мають бути передбачені ті питання. 

Яким чином? Це може бути законопроект про внесення змін не в один закон 

про військово-цивільні адміністрації. Ми пропонували, наприклад, внести 

зміни в Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" і передбачити 

там таку норму, як делегування повноважень законом в умовах певних 

правових режимів, яким є в тому числі проведення антитерористичної 

операції. Поєднання фактичної і реальної, вірніше, фактичної і юридичної 

ситуації. 

Далі. Ми могли би передбачити публічне адміністрування, яким є 

адміністратор. Була пропозиція, зараз, сьогодні присутній тут спеціаліст з 

адміністративного права, спеціаліст з публічного адміністрування Муза Олег 

Валентинович. Він запропонував, наприклад, введення тих же 
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адміністраторів, але тільки вже використовуючи ресурс місцевого 

самоврядування, на базі місцевого самоврядування запровадити таке 

публічне адміністрування і створення подальших вже органів, комісій 

робочих, які будуть займатись вирішенням трудових відносин і 

розпорядженням майна. 

І, таким чином, в цілому погоджуючись з тим, що ті пропозиції, які 

напрацьовані робочою групою, в тому числі були висловлені Інститутом 

законодавства, представниками Інституту законодавства, вони лягли в основу 

цього закону. Однак, на мій погляд, враховуючи сьогоднішню в тому числі 

ситуацію і зміст обговорення, мені здається, що ми не вирішуємо шляхом 

внесення змін в один цей закон, який є сам по собі когнітивно-дисонативним, 

ми не вирішимо цю проблему. І конфлікт далі буде продовжуватись.  

А завдання комітету і Інституту законодавства, я так вважаю, навпаки 

вирішити і усунути ці підстави для подальшого конфлікту. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Христино Вікторівна, за змістовний виступ. 

Але без відповіді, я б сказав, так, да? Без відповіді на питання. 

Слово надається народному депутату Таруті Сергію Олексійовичу. І 

підготуватись Лінецькому Сергію Володимировичу. 

 

ТАРУТА С.О. Доброго дня! Якщо фахівці нам не можуть сказати 

остаточно, які будуть наслідки при прийнятті того чи іншого рішення, то тоді 

це означає, що політики мусять взяти на себе відповідальність. А коли 

політики  беруть на  себе відповідальність і не прораховують всі наслідки, 

тоді і з'являється та ситуація, яка у нас є відносно Закону про АТО і відносно 

тих же військово-цивільних адміністрацій. Бо якщо ми не знаємо, як робити, 

то треба дивитися Конституцію і робити в рамках нашої  Конституції, ми 

один раз уже "начудили", коли спішили приймати закон відносно цих 

військових адміністрацій і зараз тепер дивимося.  
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Я розумію місцеву владу, вона не може нічого сказати,  тому що там 

губернатор дивиться, як проти цієї ініціативи. Але коли от я ж всередині був 

цих змін і хочу сказати, я постійно пропонував,  все ж таки "начудили", коли 

спішили приймати закон відносно цих… 

А що таке? Щось у нас тут не те... 

 

_______________. Дежавю. 

 

ТАРУТА С.О. Дежавю, так. Мабуть, сподобалося і повторили, хтось 

там записує. Ну, добре. 

Я пропонував, у нас на нашій території  Донецької області, я не знаю, я 

думаю, що Георгій Борисович краще знає, скільки в Луганській області, на 

нашій  території проживає, ту територію, яку ми контролюємо,   мільйон 800 

тисяч людей. Це більше, чим багато областей і регіонів  нашої країни. Чому 

не провести, були нормальні вибори обласної ради на тих територіях, де ми є, 

і тоді б це все б ми б зняли. У нас є військова, о'кей, АТО, там дуже багато  

військових, які можуть от всі виклики тут же врегулювати. Ми дали 

повноваження і тепер в теорії конфліктів нема, а це теорія, а в практиці там  

конфлікт кожен день.  

І коли я зустрічаюсь  там постійно з Широкінською радою, з 

Лебединською радою, і вони кажуть, по-перше, туди  ніхто не приїжджає з 

військової адміністрації, нам не дають ніяких повноважень, у нас хочуть 

забрати майно, яке ми не передаємо. І тому мені краще зараз, якщо 

практично, і те, що ми дуже багато спілкувалися, ми бачимо, що нема ні 

одного узгодженого, кращий той, що зробив Інститут  стратегічних 

досліджень. Але зараз є  ініціатива, ініціатива від Ради національної безпеки. 

Давайте подивимося, що ж там буде остаточно, подивимося, як він тоді буде 

у нас проециюватися на наші тут пропозиції; доробити, є робочий склад 

групи; його доопрацювати, і тоді остаточно вирішити. І ми живемо – і це теж 

дуже велика проблема, - ми живемо так, що через місяць, через два якось ми 
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остаточно вирішимо цей конфлікт, і тому давайте ми тут тимчасово зробимо. 

І по цих тимчасових умовах ми живемо уже 3 роки. І воно ніяк не 

складається, тому що головне, про що ми повинні думати, коли щось 

приймаємо, відносно людей. Люди, які там проживають, як їм буде: краще чи 

ні, як там, дійсно, от ми забезпечимо їм права відносно місцевого 

самоврядування. Тому зараз у нас децентралізація-децентралізація, а на 

Донбасі: а давайте ми тут перекриємо, тому що у нас там АТО. Ну, люди 

живуть! Люди живуть, там, Сопино, Лебедино, там, обстрілюють їх, вони 

живуть. І там люди є, не всі розбіглись. Да, зменшити чисельність Донецької 

обласної ради: не 120, зробити 60. От 60 – вони точно зберуться. І точно на 

області, і в Донецькій, і в Луганській області провести вибори, призначити 

депутатів – і нехай вони виконують свої повноваження. А військова ситуація 

– вона буде паралельно. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо і вам. І зазначу, що це ще одна точку зору, 

досить теж цікава. 

Слово надається Лінецькому Сергію Володимировичу, раднику 

першого заступника Голови Верховної Ради України. Підготуватися 

Лазнікову Вадиму Миколайовичу. 

 

ЛІНЕЦЬКИЙ С.В. Доброго дня. 

Хотів би подякувати насамперед Комітет з питань державного 

будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування за підготовку 

цього круглого столу, за надзвичайно високий, як на мій погляд, науково-

теоретичний і практико-законодавчий рівень, який започаткував Віталій 

Семенович у своєму вступному слові, фактично запрограмувавши 

сьогоднішню дискусію. Я представляю Першого заступника Голови 

Верховної Ради України Геращенко Ірину Володимирівну. Хочу вам 

доповісти, що результати сьогоднішнього засідання, сьогоднішнього 

круглого столу я обов'язково передам їй. Тому що вона за посадою є не 
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просто народним депутатом, Першим заступником Голови Верховної Ради 

України, але також Уповноваженим Президента України з питань мирного 

врегулювання ситуації на сході України, представником української сторони 

в Мінській трьохсторонній групі. 

Шановні колеги! Мені хотілося б не затягуючи час і не акцентуючи 

увагу на вже висловлених, безперечно, цікавих і змістовних позиціях, а 

зосередитись на кількох ключових аспектах, які, очевидно, дещо побіжно 

були сьогодні відзначені. 

Ну, перше. Якщо звернутись до самої історії питання, то я хочу 

нагадати, що 2015 року Закон про військово-цивільні адміністрації 

розроблявся і ухвалювався під проводом на той час головного Комітету з 

питань національної безпеки і оборони. 

На сьогодні ми говоримо про те, що робоча група створена в структурі 

Комітету державного будівництва, регіональної політики і місцевого 

самоврядування. І як на мій погляд, сама функціональна трансформація, да, 

змісту і самого тілу законопроекту або закону, вона вже відображає зміну тих 

концептуальних підходів, які, безумовно, з одного боку декларував Комітет з 

нацбезпеки, з іншого боку репрезентує Комітет державного будівництва і 

місцевого самоврядування. 

Безумовно, в бік місцевого самоврядування з боку цього комітету 

більш виправданий. Натомість ухил в бік військового адміністрування з боку 

Комітету нацбезпеки і оборони теж цілком виправданий. Але, тим не менш.  

Друга позиція. Цілком очевидно, що на сьогоднішній день безвідносно 

до того, як би критично чи суперкритично не ставитись до інституту 

військово-цивільних адміністрацій, на сьогоднішній день цей інститут є 

правовою даністю. Це є стійким правовим феноменом, довкола якого можна 

продовжувати дискусії і вдосконалювати який необхідно і потрібно.  

Але, очевидно, що відмова від цього інституту буде мати всі ознаки 

відходу від правової стабільності і від правової визначеності. Тому, 

очевидно, більш плідним і коректним з боку законодавця буде деталізація і 
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поліпшення законодавчої основи організації функціонування військово-

цивільних адміністрацій. З цієї точки зору, як на мій погляд, можна говорити 

про те, що можна сприйняти концепцію діючого закону як Закону про 

військово-цивільні саме адміністрації, можна погодитися з концепцією, яку 

запропонував комітет, змістивши акценти вбік військово-цивільного 

адміністрування. На мій погляд, не це основне. Основне – це чітке 

визначення ключових позицій. Ну, насамперед, обсягу структури змісту 

правосуб'єктності військово-цивільних адміністрацій. На це питання поки що 

не дано відповіді не лише на рівні юридичної теорії нашої, але і на рівні 

законодавчої практики, чітка визначеність строків, на які утворюється 

військово-цивільна адміністрація, протягом яких вони  діють. Формальних 

підстав чітко визначених, абсолютно чітко визначених, підкреслю, тому що 

від  цього буде залежати і дієздатність цих структур і своєрідність їх 

взаємодії з органами місцевого самоврядування і з  іншими державними 

органами.  

І насамкінець. Ну, цілком очевидно, що на сьогоднішній день говорити 

про якийсь завершений достеменний проект, який можна було б, очевидно,  

реєструвати і пропонувати як нову версію або нову редакцію Закону про 

військово-цивільні адміністрації, а ще й передчасно. Ключовий, як на мій 

погляд, тут меседж, який, ну, повинен прозвучати і знайти деталізацію, це те, 

що, очевидно, що цей законопроект він має бути системно ув'язаний із 

законом, який зараз розробляється в Адміністрації Президента, в Раді 

національної безпеки і оборони про реінтеграцію тимчасово окупованих 

територій Донбасу. Тому що від моделі реінтеграції і від моделі управління,  

чи то військове буде управління, чи військово-цивільне управління, очевидно 

буде похідним модель цього закону. Тому ці два закони, очевидно, треба 

ув'язати концептуально, змістовно і формально. Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо і вам, Сергію Володимировичу.  
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Я хотів би надати слово Лазнікову Вадиму Миколайовичу, начальнику 

Управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації 

Луганської обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної 

адміністрації. 

Будь ласка.  Підготуватися Любченку Павлу Миколайовичу.  

 

ЛАЗНІКОВ В.М. Доброго дня, шановні учасники круглого столу! У 

2015  році було прийнято Закон про військово-цивільні адміністрації. Треба 

сказати, що цей закон виконав свою важливу роль щодо нормалізації 

життєдіяльності на відповідних територіях. Ми пам'ятаємо, як   

перемістившись з Луганська до Сватова спочатку, потім до Сєвєродонецька, 

рада обласна взагалі-то розбіглась і жодного депутата не було, приймати 

потрібно було бюджет, кому його приймати  невідомо. І тоді, на щастя, 

оперативно Верховна Рада прийняла  цей законопроект, хоча спочатку, я 

пам’ятаю, ми пропонували інший законопроект, він  називався "Про 

особливості здійснення місцевого самоврядування на окремих територіях", 

але от законодавець пішов  на більш таку жорстку модель і прийняв Закон 

про ВЦА.  Треба сказати, що за два роки діяльності військово-цивільних 

адміністрацій виявилось багато недоліків законодавчого врегулювання  ВЦА, 

ми це бачимо, і взагалі-то тут не піднімалось таке питання.  

Але прошу звернути увагу, а що саме військового в військово-

цивільних адміністраціях, там же нічого немає військового, там є  державне 

управління і є  місцеве самоврядування повноваження, є компонент, який там 

стосується забезпечення громадського порядку,  посилюється  цей компонент 

в цьому законі, а військового там нічого немає,  То чому ми називаємо цей 

закон про військово-цивільні адміністрації, військово-цивільне 

адміністрування, тут слід замислитися. Може треба, може бути от  в 

контексті того, що тут казалося і піти на радикальну зміну змісту цього 

закону і  назви саме наперед все. 
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Ми дякуємо Комітету Верховної Ради  за те, що він взявсь за таку 

нелегку, але дуже важливу роботу щодо вдосконалення закону, можливо,  

треба було зробити це і раніше, але і зараз дуже добре, що ми за це взялися. 

Декілька слів про проблеми цього закону конкретні. По-перше, 

проблема конкуренції повноважень, тут вже казалось про конфлікти, які 

виникають. От дивіться, яка ситуація, є військово-цивільна адміністрація і є 

рада, яка здатна здійснювати  свої повноваження. Я беру конкретний 

приклад, Попаснянська районна рада, Попаснянська військово-цивільна 

адміністрація Луганської області і чому так склалося.  Тому що  в самому 

законі було закладено такі дві підстави для створення ВЦА, коли перша рада 

не здатна здійснювати свої повноваження, тоді, зрозуміло, логічно треба 

заповнити цю прогалину і хтось повинен виконувати роль ради. А ще була 

одна підстава це для забезпечення громадського порядку, тут дуже 

незрозуміло, який критерій, як він повинен застосовуватися цей критерій. І 

тоді було створено військово-цивільну адміністрацію, коли поряд з цим, що 

рада була здійснювати свої повноваження і тут виникла конфліктна ситуація, 

фактично як факт конкуренції повноважень. Рада збирається на засідання, 

рада вирішує питання місцевого значення, які записані в Законі про місцеве 

самоврядування, а тут військово-цивільна адміністрація каже, ми будемо 

затверджувати бюджет, раду ми взагалі-то не бачимо. І вже є прецеденти, 

коли рада звернулася до адміністративного суду з цього питання і зараз ці 

питання вирішуються вже на рівні апеляційної інстанції. 

Друга проблема, це проблема повноважень обласних військово-

цивільних адміністрацій, районних військово-цивільних адміністрацій. 

Дякуємо, що тут в цьому законопроекті, не в проекті, а в напрацюваннях, які 

мають учасники круглого столу, враховані були наші повноваження. 

Проблема в чому? В тому, що коли приймався Закон про ВЦА, перенесли 

лише ті повноваження обласних та районних рад, які були в Законі про 

місцеве самоврядування. А ми ж розуміємо, що повноваження обласних та 

районних рад є ще мабуть в двох, як щонайменше, десятків законів, це і 
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Кодекс про надра, інші, Лісовий кодекс, Водний кодекс, Земельний кодекс і 

оці повноваження, вони не знайшли відображення в Законі про ВЦА і зараз 

ми це відчуваємо. Звертаються бізнес, звертаються громадяни, щоб вирішити 

якісь питання, а в нас цих повноважень немає, ми повинні їм відмовляти. 

Тому треба доповнювати Закон про ВЦА цими повноваженнями, зокрема, ми 

надали свої пропозиції щодо повноважень у сфері надракористування, це 

створення підприємств спільних власних територіальних громад. Дивіться, 

яка ситуація, багато підприємств спільних власних територіальних громад, 

які не перемістилися на підконтрольну територію. Треба, щоб це питання 

вирішувалось, треба створювати підприємства, а таких повноважень у 

обласної ради, у районних рад немає. Це прогалина на цей час, то треба її 

заповнювати.  

І ще одна проблема, якої вже тут торкалися, це припинення 

повноважень рад. Так, дійсно, склалося так, що в законі було право на 

створення ВЦА… Указом Президента, але не було сказано про те, що ж 

робити з радами відповідними. Хоча вони може і не працюють, і не 

здійснюють своїх повноважень, але юридично вони все ж таки існують. І в 

деяких випадках є апарат рад, наприклад, тому пізніше, як ви знаєте, було 

відповідно доповнення внесено до закону про ВЦА, але що робити з тими 

радами, тими органами місцевого самоврядування, які до внесення змін до 

цього закону були? І тут, мабуть, теж треба це питання вирішити цим 

законопроектом, ми надали свої напрацювання, пропозиції такі, що тут треба 

виходити з різних ситуацій, бо вони дійсно по різному. В Донецькій області є 

виконавчий апарат ради, рада не працює, а взагалі-то кажуть, що депутати на 

округах працюють, не збираються на пленарні засідання в Луганській 

області. Ради взагалі не працює, не має апарату ради, рада навіть не знаємо, 

де вони, що там з ними з цими людьми, куди вони подівалися, жодної 

людини немає. Хтось виїхав на територію України, хтось залишився на 

непідконтрольній території, але все одно через деякий час ці питання 

виникнуть, люди прийдуть скажуть, хто мені запише в трудову книжку запис 
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про звільнення? Хтось буде звертатись до суду з стягнення заробітної плати і 

так далі. То я думаю, що треба дуже попрацювати над цими питаннями і 

вирішити, намагатися вирішити їх в цьому законопроекті. 

Тому, я думаю, що це питання дуже на часі і дуже важливо це питання 

зараз вирішити. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую вам. 

Слово надається Любченку Павлу Миколайовичу, професору кафедри 

державного будівництва Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, доктору юридичних наук. Підготуватися Жалдакову.  

 

ЛЮБЧЕНКО П.М. Дякую, Віталій Семенович. 

Шановні колеги! Щиро вдячний за участь… за можливість взяти участь 

у круглому столі. Науково-дослідний інститут державного будівництва, 

місцевого самоврядування, відповідаючи на ті запити, які комітет надсилав, 

якраз так глибоко занурений у цю проблематику військово-цивільних 

адміністрацій і якраз ті питання, які  не вирішені, ми як би не лише з 

теоретичної, а й з практичної  точки розглядали. 

Тут говорилось про те, що змінюється… можлива зміна  формату АТО 

і ну як би проводили аналогію із  законом про правовий режим  воєнного… 

військового стану, але, на мій погляд, це  от робота оця вона марно  не 

пропаде, тому що це свого роду така  проба пера тих змін, які запропонував в 

свій час Президент з приводу державного управління. Ви пам'ятаєте ті зміни і 

там якраз передбачена можливість прямого державного управління у разі там 

настання певних ситуацій і, коли потребують інтереси, вводиться  державне 

управління. Тому якраз  розглядаючи цей законопроект, нам треба 

враховувати і це, і ті зміни, безперечно, які… до яких ну, напевне, ми 

прийдем, тому що в багатьох європейських країнах є такий    інститут як  

пряме державне управління в разі як би, коли органи  місцевого 

самоврядування не здійснюють свої повноваження. 
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Стосовно цього  законопроекту і Закону про військово-цивільні 

адміністрації. Безперечно, я погоджуюся з тим, що  необхідно вирішити ряд 

концептуальних питань, і, зокрема, перше питання, це  статус – статус 

військово-цивільної адміністрації. Якщо подивитися, то це відповідно до 

закону визначено як "тимчасовий державний орган", він утворюється  у 

складі антитерористичного центру.  Антитерористичний центр як би в  

Законі про  боротьбу з тероризмом не визначений як "державний орган", а в  

положенні він як би визначений як "постійно діючий орган при Службі 

безпеки". А Служба безпеки відповідно до закону є державним 

правоохоронним органом. Тобто є певна цепочка, яка нас заводить на хибне 

таке поле. Чому? Тому що фактично, от попередній виступаючий Вадим 

Миколайович говорив, що мало військового, багато управлінського, да. А 

фактично, коли ми говоримо про статус цього органу, то, виходячи з тих 

завдань, які має здійснювати антитерористичний центр, то основний акцент 

має бути якраз на вирішенні інших питань, не управлінських, а інших питань. 

І тому от та вертикаль підпорядкування, яка передбачена законом, вона і 

зводить його до того, що ви говорили про безвідповідальність, без 

підконтрольність перед територіальною громадою і так далі. Тому в цьому 

законопроекті необхідно чітко визначити правовий статус цього органу.  

У нас в законі записано, що військово-цивільну адміністрацію утворює 

Президент. Ну, от, науково-дослідний інститут готував висновки по 

декільком запитам Конституційного Суду. В провадженні Конституційного 

Суду вже є декілька проваджень, коли ставиться під сумнів конституційність 

повноважень Президента утворювати державні органи. Це той же самий 

приклад. Тому що відповідно до правової позиції Конституційного Суду 

Президент має здійснювати повноваження виключно в межах Конституції. 

Конституція не передбачає створення військово-цивільних адміністрацій.  

Тому як вихід з цієї ситуації, в законі про це мова іде, що місцеві 

державні адміністрації з моменту видання указу набувають статусу 

військово-цивільних адміністрацій. Тому пропозиція така, щоб Президент не 
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видавав указ про створення військово-цивільної адміністрації, а видавав указ 

про необхідність військового адміністрування на певній території. І у зв'язку 

з прийняттям цього указу обласні районні державні адміністрації набувають 

статусу відповідних військово-цивільних адміністрацій.  

Стосовно пропозиції по населеним пунктам, військовий адміністратор 

чи військово-цивільні адміністрації. Ну, це мені нагадує та дискусія, яка була 

в рамках робочої групи конституційної комісії, коли ми говорили "префект" 

це якась більша ніж одна особа, структура, чи це одна особа. Насправді, коли 

мова іде про невеликі населені пункти там адміністратор можливий, да. Якщо 

це великий населений пункт то якби вводити лише адміністратора, 

зберігаючи всю систему, фактично зв'язуємо йому руки, що от є система 

виконавчих органів місцевого самоврядування ви з нею працюйте. А як би 

якимось чином впливати на цю систему він не може. Тому, безперечно, раз 

законодавець, така форма є про те, що органи працюють у складі, тому ми 

можемо передбачити, як альтернативу, що, скажемо, виконавчі органи 

місцевого самоврядування входять своїм статусом у військово-цивільну 

адміністрацію.  

І ми переходимо до другого питання, яке безперечно теж є 

кардинальним. На одній території, скажемо, Христина Вікторівна говорила, 

що конфлікту не може бути, а конфлікт у всьому. 

 

_______________. (Не чути)  

  

ЛЮБЧЕНКО П.М. Вони, посадові особи, але конфліктують і тут якраз 

наочно ми побачили. Справа в тому, що якщо ми намагаємось зберегти два 

органи публічної влади на одній території, то це ж буде конфлікт постійний. 

Тому треба віддати пальму первенства одному з них, не можна зберігати і ті, 

і інші. Якщо ми говоримо про те, от виникла ситуація і треба забезпечити 

ефективне управління, і тут ми сподіваємось на здоровий глузд органу, який 

приймає рішення про необхідність військового адміністрування. Тому 
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безперечно, як на мій погляд, районні обласні ради і відповідні голови 

повинні припиняти свої повноваження, а їх повноваження здійснювати 

відповідні керівники державних адміністрацій. В законі цього немає прямо, 

але подивіться судову практику, донецька адміністрація говорить про 

розширення їх повноважень. Чому? Особливо там в частині надання 

можливості управління, виділення угідь мисливства і так далі. Чому? Тому 

що є судовий спір і з цього приводу є два листи, і Мін'юст, і інші кажуть, 

військово-цивільна адміністрація відноситься до їх повноважень, вони 

можуть вирішувати це питання. Тобто закон не відносить цих повноважень, а 

міністерства кажуть відносять. Тобто фактично вже на підзаконному рівні 

йде процес, коли ми отримуємо де-факто військово-цивільні адміністрації, як 

правонаступника обласних районних рад. Подивіться, всі спори, заміна 

сторони в спорі, обласні чи районні ради, чи інші ради прибирають, 

військово-цивільна адміністрація вступає в якості сторони по цьому спору. 

То це якраз універсальне правонаступництва.  

І тут в законопроекті звичайно ми йдемо тим шляхом, щоб закріпити 

повноваження, розширити, ви кажете, треба розширити, ви кажете, треба 

розширити і ви говорили про те, що її треба розширити. Насправді це буде 

безкінечний процес. Два варіанти може бути. Або йти таким шляхом і 

постійно намагатись щось догнати, тому що сьогодні ми не врахували 

мисливство, завтра ще щось, післязавтра ще щось, або передбачити, що 

військово-цивільна адміністрації здійснює всі повноваження відповідних рад 

і голів сільських, селищних, міських голів, і окремо виділити  норму 

стосовно голів обласних районних рад, що керівник адміністрації здійснює 

повноваження по відношенню до вирішення кадрових питань і інших 

повноваження керівника відповідної ради для того, щоб вирішити ці питання, 

але  передбачити певні обмеження. Тому що Закон про правовий режим 

військового стану передбачає обмеження, про те, що в оренду, наприклад, 

майно не більше на рік, а тут пропонується як би розпорядження незалежно, 

в тому числі  і продаж, і повне розпорядження. Я вважаю, що передбачити 
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універсальне правонаступництво, але обмежити можливість вирішення 

питань для того, щоб забезпечити збереження комунального майна, 

фінансових ресурсів і так далі. 

Ще стосовно компетенцій, це делеговані повноваження. Органи 

місцевого самоврядування здійснюють значну частину делегованих 

повноважень органів виконавчої влади. Тут же ми ні про що не говоримо про 

це. А раз військово-цивільна адміністрація заміщає ці органи, Кабінетом  

Міністрів  ніяким чином вони непідзвітні і непідконтрольні. Тому в частині 

реалізації цих повноважень військово-державна адміністрація має бути 

підзвітною і підконтрольною перед Кабінетом Міністрів  України.  

З приводу військово-цивільних адміністрацій чи адміністрацій на рівні 

населених пунктів. Я вважаю, що у нас є Рада національної  безпеки і 

оборони, є антитерористичний центр як суб'єкт, якому підпорядковується, 

вони мають приймати рішення стосовно запровадження військово-цивільної 

адміністрації у відповідному населеному пункті. Краще Рада національної 

безпеки там є і представництво і виконавчої влади, і, скажемо, Президент 

керує, але у Президента безперечно ці повноваження треба забрати. 

І, останнє, що стосується територіальної громади, раз в преамбулі ми 

говоримо про те, що місцеве самоврядування не скасовується, до речі, є 

рішення Вищого адміністративного суду з приводу якраз оскарження Указу 

Президента "Про створення військово-цивільних адміністрацій", що це 

порушує право на місцеве самоврядування, то Вищий адміністративний суд 

сказав, ні, це не порушує. Тому… Ну, звичайно, Вищий адміністративний суд 

керується законом, і тут він би по-іншому не сказав би. І це питання більш 

об'єктивно розглянув би Конституційний Суд. Ну, але тим не менш, 

обов'язково передбачити відповідальність, то есть підзвітність перед 

територіальною громадою, тобто щоб керівник військово-цивільної 

адміністрації звітував періодично перед територіальною громадою. І 

держава, так як вона його призначає, несла повну відповідальність за 

збереження комунальної власності і фінансових ресурсів. Дякую.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо і вам, Павло Миколайовичу.  

У нас два виступаючих залишилось, які офіційно записалися.  

Слово надається Жалдакову Костянтину Миколайовичу, голові 

Попаснянської районної ради Луганської області.  

І підготуватися Пархоменко Володимиру Григоровичу.  

 

ЖАЛДАКОВ К.М.   Дякую, Віталій Семенович.  

Шановні члени робочої групи, присутні! Положення напрацьовані 

робочою групою законопроекту про військово-цивільну адміністрацію на 

нашу думку є більш демократичними від чинного закону, оскільки 

законопроектом передбачено більше прав для органів місцевого 

самоврядування в умовах впровадження військово-цивільних адміністрацій, 

що дозволить, зокрема, урегулювати відносини, які склалися між 

Попаснянською районною радою та Попаснянською районною військово-

цивільною адміністрацію, яка була утворена 5 березня 2015 року Указом 

Президента України "Про утворення військово-цивільних адміністрацій".   

На момент утворення Попаснянської районної військово-цивільної 

адміністрації, Попаснянська районна рада Луганської області постійно 

виконувала і виконує покладені на неї Законом України "Про місцеве 

самоврядування" та іншими законодавчими актами повноваження та 

обов'язки. Так, з початку утворення Попаснянської районної ради військово-

цивільної адміністрації в березні 2015 року і по теперішній час 

Попаснянською районною радою проведено 14 пленарних засідань, на яких 

було прийнято 192 рішення, зокрема 86 рішень прийнято за ініціативою 

Попаснянської райдержадміністрації тобіш Попаснянська районна від …… 

цивільної адміністрації.  

Серед найважливіших рішень, серед рад, які були прийняті районною 

радою, під час проведення АТО слід визначити рішення ради, завдяки яким 

було прийнято два бюджети районні, це 2015-2016 роки, та на території 
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Попаснянського району було приєднані території населених пунктів, що 

знаходяться в підпорядкованій місцевим радам, які в теперішній час 

залишилися на тимчасово непідконтрольній території, це місто Гірське, місто 

Золоте, селище міського типу Тошківка, селище міського типу Нижнє, яке 

адміністративно було підконтрольне місту Первомайську, воно зараз 

знаходиться на непідконтрольній території. Селище міського типу 

Новотошківська, яке адміністративно було підпорядковане місту Кіровськ, 

селище міського типу Чорнухи Перевальського району, села Жолобок 

Слов'яносербського району, село Катеринівка Березівської сільської ради та 

село Оріхове Голубівської сільської ради.  

А також для забезпечення життєдіяльності соціальних об'єктів 

приєднаних територій було прийнято ряд рішень щодо прийняття у 

комунальній власності територіальних громад Попаснянського району в 

медичних установах, в загальноосвітніх закладах та закладів культури всіх 

цих приєднаних до нас територій. 

З метою недопущення техногенної та екологічної катастрофи, яка 

могла відбутися унаслідок відсутності водопостачання, населені пункти 

Луганської області  у зв'язку з тим, що компанія ОКП "Луганськвода" 

залишилася на тимчасово непідконтрольній владі території області, 

районною радою було створено комунальне підприємство "Попаснянський 

районний водоканал", який на даний момент виконує функції, можна сказати, 

обласного. Чому створили ми? Тому що на території лінії розмежування, де 

знаходився цей водоканал, у трьох районів не було рад, тільки була 

Попаснянська. Тим паче на тих територіях двох пройшли вибори, у нас 

создали воєнну цивільну адміністрацію.  

Далі. Цей районний водоканал забезпечує водою території Луганщини, 

це дало змогу оперативно проводити ремонтно-відновлювальні роботи та 

забезпечення стабільного водопостачання населених пунктів регіону, 

більшість з яких знаходилась на тимчасово непідконтрольній території 

Луганської області. Прийняття вищезазначеного рішення стало можливо 
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лише завдяки тому, що Попасняньска районна рада, її виконавчий апарат, 

посадові та службові особи, які в ньому працюють, не припинили своїх 

повноважень та забезпечили належне вирішення питань місцевого значення, 

віднесених до відання ради. 

В лютому 2016 року із набранням чинності останніх змін до Закону про 

військово-цивільні адміністрації Попаснянська районна військово-цивільна 

адміністрація перебрала на себе основні повноваження, які входять до 

компетенції органів місцевого самоврядування, чим порушила право 

мешканців громад і Попаснянського району на місцеве самоврядування.  

Проектом нового Закону про військово-цивільні адміністрації чітко 

визначаються підстави за яких можуть бути введена військово-цивільна 

адміністрація, та військово-цивільний адміністратор та функції, якими вони 

будуть наділені в залежності від підстави створення. 

Так, частиною третьою статті 3 законопроекту встановлено, що 

підставами для утворення військово-цивільної адміністрації або 

запровадження військово-цивільної адміністрації є необхідність наділення 

районної, обласної, державної адміністрації додатковими повноваженнями у 

сфері забезпечення правопорядку та безпеки, та життєдіяльності населення, 

встановлених цим законом. Необхідність забезпечення належного вирішення 

питання місцевого значення віднесені до відання місцевої ради. В разі, якщо 

сесія ради не проводиться без поважних причин у строки встановлені 

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Та або рада не 

вирішує питань віднесених до її відання, та або рада прийняла рішення з 

порушенням Конституції за законів України, прав і свобод громадян. 

Ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів щодо необхідності 

проведення сесії ради, вирішення питань віднесених до її відання, 

проведення, прийняття рішень у відповідності з законом.  

Враховуючи те, що з вересня 2015 року ситуація в Попаснянському 

районі більш-менш стабільна. На території району відновлені об'єкти 

інфраструктури, які забезпечують нормальну життєдіяльність населення, 
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відновлена  та налагоджена робота медичних установ, закладів освіти, 

культури та іншої соціальної сфери, стабільно працюють підприємства 

промисловості залізничного транспорту та комунальної сфери на те, що 

районна рада вирішує питання, віднесене до її  відання. Вважаємо, що  у 

Попаснянському районі Луганської області районна військово-цивільна 

адміністрація може бути утворена лише для забезпечення правопорядку 

безпеки та життєдіяльності населення.  

Також, на нашу думку, одним з важливих положень законопроекту є 

положення, яке передбачає, що у випадках, коли військово-цивільна 

адміністрація утворена для забезпечення належного вирішення питань 

віднесена до відання місцевої ради у випадку, якщо сесія ради не 

проводиться без повноважених причин у строки, визначенні законом України 

про місцеве самоврядування. Повноваження депутата міської ради не 

припиняються, оскільки депутат місцевої ради як представник інтересів 

територіальної громади виборців свого виборчого округу зобов'язаний 

виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її 

частини виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах 

своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні 

місцевого самоврядування.  

На відміну від напрацьованого проекту нового Закону про військово-

цивільну адміністрацію  норми діючого закону призводять до знищення засад 

місцевого самоврядування на територіях, де введені військово-цивільні 

адміністрації,  та узурпацію влади в руках однієї людини, керівником 

військово-цивільної адміністрації, що є неприпустимим в демократичній 

країні, якою є Україна.  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, за необхідне підтримати 

вказаний законопроект та просимо вас після повного доопрацювання винести 

його на розгляд Верховної Ради.  

Також вважаю, за необхідне додати, що в теперішній час на території 

Попаснянського району розташовано тринадцять місцевих рад та одна 
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районна рада, в яких останні вибори відбулися в 2010 році. Слухаючи 

мешканців району на особистих та виїзних прийомах, можна зробити 

висновок, що населення району вкрай ображене тим фактом, що її позбавили 

права обирати місцеву владу. Зважаючи  на зміну свідомості населення та 

міцну хвилю оновлення великої політики, громадськість вимагає оновлення 

влади і на містах. Це буде початком сталої роботи законодавчих та 

виконавчих гілок районної влади. Це є дуже важливим фактором в період 

політичного врегулювання конфлікту в нашому районі та на Донбасі в 

цілому. Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо і вам, Костянтине Миколайовичу.  

Так ви були обрані ще в десятому році. Правильно? 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Районна рада була десятого. Дякую. 

Слово надається Пархоменку Володимиру Григоровичу, директору 

Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування "Асоціація міст України". 

 

ПАРХОМЕНКО В.Г. Шановні колеги, чинний Закон про військово-

цивільні адміністрації у своїй преамбулі містить твердження, що він не має 

на меті зміни або скасування конституційно закріпленого права 

територіальних громад на місцеве самоврядування. Але насправді зміст його 

зовсім інший, і ця мета, на мою думку і думку моїх колег, не досягається.  

Отож в новому законі мусимо заборонити формальне чи фактичне 

скасування місцевого самоврядування у разі створення військово-цивільної 

адміністрації, як це реалізовано у чинній редакції закону. Включено з 

припиненням повноважень представницьких виконавчих органів місцевого 

самоврядування, їхніх апаратів, всіх посадових осіб. Може бути передбачено 
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лише тимчасове обмеження місцевого самоврядування у відповідних 

випадках, з чітко визначених, з метою забезпечення належного вирішення 

питань місцевого значення.  

Оскільки ми так наблизилися на до кінця, а вже багато думок 

висловлювалося різних, в яких може потонули наші первісні побажання 

щодо змісту цього закону, а в мене поки що останній виступ. То я нагадаю, 

що на нашу думку в новому законі мають бути врегульовані такі головні 

питання. Замість припинення органів місцевого самоврядування, в гіршому 

разі їх призупинення і то представницьких органів. Забезпечення збереження 

призупинених рад, їх виконавчих органів, як юридичних осіб, визначення 

чітких і виправданих підстав для призупинення діяльності органів місцевого 

самоврядування, і запровадження військово-цивільної адміністрації в зоні 

проведення АТО, визначення чіткого механізму запровадження військово-

цивільної адміністрації, про що тут вже говорилося і колега Любченко 

говорив, щоб забезпечити виправданість такого запровадження. Необхідно, 

щоб була забезпечена безперервність дій місцевих нормативно-правових 

актів, безперервність чинності. Повинно бути  забезпечено визначення 

чіткого і виправданого кола повноважень органів місцевого самоврядування, 

які можуть використовуватись  військово-цивільною адміністрацією 

протягом періоду їхньої діяльності, бо тут ми чули різні думки з цього 

приводу. Також забезпечення і використання у складі  військово-цивільної 

адміністрації якісних кадрових  ресурсів виконавчих органів  місцевого 

самоврядування та апаратів  рад. Справді, чому, коли призначається  

керівник військово-цивільної адміністрації, всі ці люди повинні йти геть. У 

нас не так багато фахівців, які можуть здійснювати  управління територією,  

забезпечувати життєдіяльність, управляти соціальною сферою,  щоби їх 

звільнити і потім набирати невідомо звідки інших, які зрозуміло  повинні 

будуть ще входити  в курс справи. Зрозуміло, що є окремі кадри, які себе 

скомпрометували, в тому числі там якимись там сепаратистськими  діями і 

вони мають  бути звільнені  і замінені, але це ж  окремі питання.  Також, 



51 

 

якщо хтось звільняється,  необхідно забезпечення дотримання трудових прав 

і соціальних прав посадових осіб звільнюваних при утворенні, виплати їм 

допомоги на період працевлаштування,  чомусь сьогодні ми не бачимо.                                                         

Військово-цивільним  адміністраціям  не повинні надаватися 

повноваження  рад з відчуженням об'єктів комунальної власності  

територіальних громад,  земель,  підприємств, установ, будівель і приміщень 

тощо. Не треба   уповноважувати  їх використовувати комунальне майно  як  

заставу під отримання кредитів або здавати його в довгострокову оренду, 

утворювати спільні підприємства на основі комунального майна тощо.  Ці 

повноваження зможуть виконувати лише відповідні  ради після їхнього 

обрання, адже це  достояння територіальної громади, це їхня власність, ну це 

як и прийшла  військово-цивільна адміністрація і стала  розпоряджатися 

приватним майном кожної особи, так само відбувається, відбулося би, якби 

вона стала розпоряджатися комунальним майном, адже це є різниця між 

державною власністю і  комунальною, якщо хто не будь забувся. На нашу 

думку, немає сенсу надавати військово-цивільним адміністраціям 

повноваження, які  не мають сенсу в зоні АТО, на нашу думку, це  

організація вільних економічних зон, надання територіям статусу 

заповідників, тощо. Або тут говорилося про мисливство, яке мисливство в 

цій  ситуації, це повноваження мирного часу, якщо це, надання цих 

повноважень, їх кимось використання має сенс, тоді це вже мирна ситуація, 

тоді немає сенсу, на нашу думку,  в існуванні військово-цивільних 

адміністрацій. 

І, нарешті, закон має містити запобіжники щодо утворення ВЦА поза 

зоною антитерористичної операції, чи як там вона невдовзі називатиметься. 

Може не всі пам'ятають, але Президент Леонід Кучма під час другої каденції 

своїм Указом звільняв міських голів Ялти, Одеси і призначав туди своїх  

представників для виконання відповідних повноважень. Можна бути 

впевненим, що Президент Порошенко на таке не піде, але після нього буде 

якийсь інший президент і невідомо, що він захоче використати.  
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З тих пропозицій, що тут звучали. Я думаю, що є дуже слушною 

пропозиція пані Погребняк, дуже детально розписати у "Перехідних 

положеннях", яким чином має бути здійснений перехід між теперішньою 

ситуацією, коли є різні формати існування військово-цивільних 

адміністрацій, рад або неіснування, і перехід до тої ситуації, яка 

пропонується даним законом. Це має бути розписано і зрозуміло. 

І також те, що говорив пан Лінецький про ув'язування цього 

законопроекту із законопроектом про реінтеграцію, який десь готується, 

тому що, мабуть, без цього все-одно не доведеться, не можна буде обійтися. 

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо і вам.  

У нас основні доповідачі всі висловилися. Є прохання у двох присутніх 

також висловитись. Не заперечують інші?  

Васильєва Наталія Вікторівна, професор Національної академії 

державного управління при Президентові України. Є у нас? Де ви? У вас там 

працює мікрофон? 

 

ВАСИЛЬЄВА Н.В. Дякую за надане слово. Хочу, по-перше, сказати, 

що, дійсно, кадри вирішують все. І ця фраза, виходячи з обговорення цього 

круглого столу, актуальність підтверджується щодня.  

Зазначимо, що… Я представляю Національну академію державного 

управління при Президентові України, яка визначена із Закону України "Про 

державну службу", і законопроектів про службу в органах місцевого 

самоврядування як вищий навчальний заклад з особливими умовами 

навчання, який здійснює науково-методичне забезпечення діяльності системи 

підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб і службовців органів місцевого 

самоврядування в галузі знань "публічне управління" та "адміністрування".  
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Стратегія розвитку Національної академії на 2017-2021 роки, яка 

схвалена Адміністрацією Президента України, важливим завданням на 2017 

та 2018 роки визначено створення структурного підрозділу Національної 

академії на сході України, Донецька і Луганська області, та організація 

діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

посадових осіб і службовців місцевих органів влади, військово-цивільних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування. На цей структурний 

підрозділ буде покладено формування професійних комунікаційних і 

цифрових, соціальних, громадських та інших компетентностей державних 

службовців, у тому числі військово-цивільних адміністрацій або військово-

цивільних адміністраторів. Дійсно, кадри мають бути професійними та 

патріотичними.  

Також це розроблення і впровадження спеціальних навчальних програм 

для військово-цивільних адміністрацій, а також виборних осіб 

територіальних громад, в тому числі і об'єднаних. Розроблення і 

впровадження актуальних програм підвищення кваліфікації депутатів 

місцевих рад, а також осіб, які будуть здійснювати військово-цивільне 

адміністрування.  

Зазначимо, що створення структурного підрозділу філії Національної 

академії має спрямоване бути на підвищення ефективності та 

результативності діяльності військово-цивільних адміністрацій щодо 

забезпечення нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення 

антитерористичної операції, конституційно закріпленого права 

територіальних громад на місцеве самоврядування. Отже, впровадження 

реформи децентралізації влади об'єднаних територіальних громад, а також 

реалізації інших галузевих реформ у даному регіоні.   

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо і вам.  
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І у нас просить слово Олійник Ерік Миколайович, студент Київського 

національного університету імені Шевченка. Хто це у нас?  

 

ОЛІЙНИК Е.М.  (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А! Не просили. Це помилились. Ясно. Це ви просто 

зареєструватись.  

Шановні учасники круглого столу, у нас завершилися виступи, 

обговорення. Підводячи підсумок, я б зазначив, що ми з чим прийшли, те, в 

принципі, почули дві, три основні точки зору. Але, на мій погляд, всіх їх 

можна в цілому звести до певного консенсусу, який би зводився до того, що 

нині діючий закон потребує певних змін, тому що він не вирішує усіх питань.  

Друге, на що я хотів звернути увагу, ми повинні приймати закони не 

короткочасної дії. Україна зіштовхнулася у 2014 році з зовнішньою агресією 

і захопленням територій фактичною війною, яка триває на сьогоднішній 

день. І в нашій законодавчій базі немає відповідних законів, які б регулювали 

всі ці ситуації. Наше завдання сьогодні, доопрацювавши чи переробивши цей 

закон, зробити підвалини для майбутніх, конструювання майбутніх різних 

варіантів. Тому ми не повинні говорити сьогодні про те, що от введення 

цього закону, а як вони змінить нинішній стан, що щось треба переробляти, 

ми повинні зробити закон, який би враховував ситуації, в тому числі якісь і 

майбутні. Тому закон не повинен робитися на один рік, він повинен, навіть 

якщо не використовуємось якісь норми, вони повинні мати своє місце. Тому 

я звертаюся до усіх вас, що ми, як нароблюємо закон, то враховували от ці 

можливі варіанти різного роду ризиків.  

І ще одне, на що хотів звернути увагу, ми не можемо відкидати в 

законі, не дивлячись навіть на ситуацію військову, норми Конституції, норми 

місцевого самоврядування і в цілому самоврядування. Тому тут прозвучав 

такий вираз "інституційна пам'ять". Інституційна пам'ять самоврядування 

вона повинна хоча би певною мірою формально, але зберегтись. Чого, на 
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жаль, немає в пропозиціях Донецької військово-цивільної адміністрації. 

Тобто ваша позиція повністю ліквідовує навіть ознаки цього самоврядування. 

Чому з вами можливо і не погоджуються усі, хто працював, наробляли це. На 

думку абсолютної більшості присутніх, ми повинні залишити елементи 

самоврядування, тому що це конституційні норми.  

Я вам як історик зазначу один такий факт. Коли німці захопили 

територію Радянського Союзу і Україну, тут, в Києві, як вони були, то 

самоврядування існувало і управляли місцеві, а німці це були тільки 

коменданти, які не займалися місцевим самоуправлінням. Коли наші 

прийшли в Німеччину, те ж саме було, наші не управляли територією, а 

управляли німці, а наші були як коменданти. Тому ми спробуємо тут 

створити систему військово-цивільну, яка чому вона і не получилась 

військово-цивільна, тому що немає таких, в принципі, аналогів, коли 

приходять військові і військові всім управляють. Це може там бути на дуже 

короткий період, а в  цілому це залишилась та сама система управління, ми 

не можемо знайти, як замінити ради і функції рад.  

Тому той варіант, який пропонується робочою групою, був 

напрацьований, він якраз і пропонує варіант, як замінити ради і як ці функції 

рад передати цим адміністраторам, як там їх називати вже, необхідно 

дивитися.  

Тому закінчуючи, я думаю, що ми сьогодні розглянули ряд дуже 

слушних пропозицій. Ми почули такий реальний діалог, який дозволяє 

зробити варіант закону, його іще обговорити, можливо, навіть коли вже   

остаточний ми побачимо, що зараз пропонується РНБО, Президентом, 

подивимось, як це ув’язується з діючим законом, і підготувати  варіант 

закону, який потім іще можна обговорити і вже виносити  в зал як готовий  

варіант, який би був прийнятий різними політичними силами і не викликав 

конфліктів і супротиву. Отак, якщо коротко і підсумовуючи.  

І я хочу подякувати  усіх вас за роботу. Я хотів би подякувати 

представників Луганської і Донецької областей, які приїхали. Я хотів би 
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подякувати представників Асоціації міст і обласних районних рад. Я хотів би 

подякувати  партнерам нашого комітету, Програмі Агентства США з 

міжнародного розвитку USAID, всім присутнім, всім учасникам велика 

подяка. І закликаємо до роботи. І, будь ласка, готові всі пропозиції 

враховувати, хотілося б  зробити швидко закон і якісно в першу чергу. 

Дякую.    

 

 

 

 

 


