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Голова Комітету Власенко С.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О.   
 

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

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

Зубач Л.Л. 

Відсутні: Балога І.І., Березюк О.Р., Добкін М.М., Матвійчук Е.Л., Шкрум А.І. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступник Керівника секретаріату  Комітету  Данилюк О.А.; 
головні консультанти  Гарбуз Ю.П.,  Дмитрук Л.В., Степанян Г.С., Падалко О.В., 
Семеген З.М.; старший консультант Семеген М.С. 

 

Запрошені: 

Бондарь О.І. – головний спеціаліст Департаменту з питань місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Гвоздьов Д.О. – головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи, 

експертизи проектів актів з питань регіональної політики та взаємодії з 

Верховною Радою України Юридичного департаменту Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України; 

Гутенко Д.В. – директор Департаменту розвитку підприємництва та 

регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 
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Колісніченко В.Є. – заступник керівника Управління по зв’язках з 

місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату 

Верховної Ради України; 

Малюська Д. – заступник Голови Офісу ефективного регулювання; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Нефьодов М.Є. – Перший заступник Міністра економічного розвитку і 

торгівлі України; 

Парасюк І.Л. –  директор Проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС); 

Рожкова Л.О. – директор Департаменту видатків бюджету органів влади 

Міністерства фінансів України; 

Рубчак М.В. – начальник відділу з питань адміністративно-територіального 

устрою Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України; 

Скопненко Г.П. – керівник управління по зв‘язках з місцевими органами 

влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; 

Стельмах О.В. – керівник Служби розпорядника Державного реєстру 

виборців; 

Суярко С.М. – керівник Секретаріату Центральної виборчої комісії. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

2. Про перейменування села Сірники Ланівської сільської ради 

Перемишлянського району Львівської області. 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

діяльності місцевих державних адміністрацій (реєстр. № 6713, КМУ, 

В.Гройсман). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр. № 6540, КМУ, 

В.Гройсман). 

III. Інші питання 

5. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(вересень 2017 р. - лютий 2018 р.) 

 
 

*** 
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СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету 

з проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Пропозицій не надійшло, 

 порядок денний прийнято за основу. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

2. Про перейменування села Сірники Ланівської сільської ради 

Перемишлянського району Львівської області. 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

діяльності місцевих державних адміністрацій (реєстр. № 6713, КМУ, 

В.Гройсман). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр. № 6540, КМУ, 

В.Гройсман). 

III. Інші питання 

5. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(вересень 2017 р. - лютий 2018 р.) 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

про клопотання окремих міських, селищних, сільських рад про призначення 

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

повноважень. 

  О.Бойко вказала, що Управління Апарату Верховної Ради України по 

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

опрацювавши клопотання органів місцевого самоврядування, надіслало до 

Комітету свої висновки та пропозиції для врахування їх під час розгляду 

порушеного місцевими радами питання.  
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 Голова підкомітету запропонувала рекомендувати Верховній Раді України 

призначити позачергові вибори окремих сільських голів на неділю 26 листопада 

2017 року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України за основу та 

в цілому. Також рекомендувати Верховній Раді України при ухваленні проектів 

постанов про призначення окремих позачергових місцевих виборів, зокрема, з 

реєстр. №№ 6413 – 6413-52, 5618-20, 6555, 6666, змінити запропоновану в них 

дату призначення виборів на 26 листопада 2017 року. 

О.Бойко зазначила, що у зв’язку з призначенням постановою Центральної 

виборчої комісії від 18 серпня 2017 року № 164 на 29 жовтня 2017 року перших 

виборів  депутатів рад та голів в окремих об’єднаних територіальних громадах, є 

пропозиція відкликати проекти постанов: про призначення позачергових виборів 

Петрівського сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області 

(реєстр. № 6413-6), про призначення позачергових виборів Калинівського 

сільського голови Веселівського району Запорізької області(реєстр. № 6413-8). 

Також є пропозиція підкомітету зняти з контролю питання про призначення 

позачергових виборів Китайгородського сільського голови Царичанського району 

Дніпропетровської області та Медвединського сільського голови Богуславського 

району Київської області. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

окремих сільських голів на неділю 26 листопада 2017 року, прийнявши відповідні 

постанови Верховної Ради України за основу та в цілому. 

  2. У зв’язку з призначенням постановою Центральної виборчої комісії від 

18 серпня 2017 року №164 на 29 жовтня 2017 року перших виборів  депутатів рад 

та голів в окремих об’єднаних територіальних громадах, відкликати проекти 

постанов:  

- про призначення позачергових виборів Петрівського сільського голови 

Білгород-Дністровського району Одеської області (реєстр. № 6413-6),  

- про призначення позачергових виборів Калинівського сільського голови 

Веселівського району Запорізької області(реєстр. № 6413-8), 

а також зняти з контролю питання про призначення позачергових виборів  

Китайгородського сільського голови Царичанського району Дніпропетровської 

області та Медвединського сільського голови Богуславського району Київської 

області. 

          3. Рекомендувати Верховній Раді України при ухваленні проектів постанов 

про призначення окремих позачергових місцевих виборів, зокрема, з реєстр. 

№№6413-6413-52, 5618-20, 6555, 6666, змінити запропоновану в них дату 

призначення виборів на 26 листопада 2017 року. 

  4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

питання призначення позачергових місцевих виборів народному депутату 

України, голові підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 
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Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про подання Львівської 

обласної ради щодо перейменування села Сірники Ланівської сільської ради 

Перемишлянського району Львівської області на село Серники. 

М.Федорук вказав, що згідно з даними офіційного обліку адміністративно-

територіальних одиниць України у Перемишлянському районі Львівської області 

в межах юрисдикції Ланівської сільської ради обліковується населений пункт 

Сірники, у якому проживає більше 350 осіб. Перейменування села Сірники 

ініційовано його жителями з метою повернення історичної назви цього 

населеного пункту та усунення розбіжностей при оформленні 

правовстановлюючих документів. За інформацією, наданою Перемишлянською 

районною радою Львівської області, село під назвою «Серники» згадується в 

різних джерелах починаючи з 1441 року. Зазначена назва походить від слів 

«серники, сернюки», що вживалися на позначення князівських ловчів.    

Доповідач поінформував, що Інститут української мови НАН України вважає 

доцільним перейменування села Сірники на село Серники, оскільки існуюча назва 

є вторинною стосовно запропонованої. За даними Інституту, в історичних 

джерелах кінця XVIII століття згадується топонім «Серники» або «Сарники» 

(Sarniki) (Йосифінська (1785-1788) і Францисканська (1819-1820) метрики. Перші 

поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів. – К., 1965. – С. 274). 

Голова підкомітету запропонував підтримати подання Львівської обласної ради 

щодо перейменування села Сірники Ланівської сільської ради Перемишлянського 

району Львівської області на село Серники, доручивши членам Комітету розробити і 

внести на розгляд парламенту відповідний проект Постанови та рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету.  

Члени Комітету взяли до уваги, що питання про перейменування села 

Сірники Ланівської сільської ради Перемишлянського району Львівської області 

підтримане територіальною громадою на загальних зборах, погоджено відповідно 

до законодавства, розглянуто і схвалено Ланівською сільською, 

Перемишлянською районною та Львівською обласною радами. 

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

Сірники Ланівської сільської ради Перемишлянського району Львівської області 

на село Серники та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Сірники Перемишлянського 

району Львівської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 
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Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Сірники 

Перемишлянського району Львівської області» прийняти за основу та в цілому. 

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

розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності місцевих 

державних адміністрацій (реєстр. № 6713), поданий Кабінетом Міністрів України. 

М.Федорук вказав, що даний проект Закону, як вказується у Пояснювальній 

записці до нього, підготовлено для приведення у відповідність з Бюджетним 

кодексом України деяких положень законів України «Про місцеві державні 

адміністрації» та «Про Кабінет Міністрів України», а також для деконцентрації 

окремих повноважень Кабінету Міністрів України у рамках Стратегії 

реформування державного управління України на 2016-2020 роки, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р. 

Вищевказана мета досягається шляхом виключення з тексту статті 47 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» та статті 23 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» положень про повноваження Кабінету Міністрів 

України з визначення фонду оплати праці працівників місцевих державних 

адміністрацій та витрат на їх утримання. 

Голова підкомітету поінформував, що Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України у висновку від 4 серпня 2017 року не 

вважає за можливе підтримати прийняття даного законопроекту. При цьому 

звертається увага на діючу конституційну основу відносин місцевих державних 

адміністрацій та Кабінету Міністрів України, логічним наслідком якої є 

законодавчі норми про наділення Уряду повноваженнями щодо визначення 

граничної чисельності та фонду оплати праці працівників місцевих державних 

адміністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрат на їх утримання, а також 

зазначається, що Пояснювальна записка до проекту не надає чітких і зрозумілих 

пояснень щодо того, у чому полягає необхідність прийняття пропонованих у 

проекті положень, а з її тексту неможливо зрозуміти, яким чином зміняться 

повноваження обласних державних адміністрації як головних розпорядників 

бюджетів після прийняття даного проекту і які позитивні наслідки можуть бути 

досягнуті в разі його прийняття. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Рожкова Л.О. 

У ході обговорення питання народні депутати України - члени Комітету, 

представники Міністерства фінансів України наголосили, що обсяги коштів, які 

спрямовуються на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій, 

визначаються в розрізі областей у щорічних законах про Державний бюджет 
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України, проекти яких подаються Кабінетом Міністрів України. Тому 

практичної потреби у фактично ще одному визначенні відповідних показників 

урядовим рішенням немає. Окрім того, обласні державні адміністрації як головні 

розпорядники вищевказаних коштів по відношенню до районних державних 

адміністрацій отримують можливості більш оперативного та ефективного 

управління цими коштами, керуючись нормами Бюджетного кодексу України. 

Також підкреслювалося, що прийняття законопроекту дозволить уніфікувати 

повноваження Кабінету Міністрів України в частині регулювання чисельності та 

фонду оплати праці як працівників центральних органів виконавчої влади, так і 

працівників місцевих державних адміністрацій.  

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук запропонував висновок: рекомендувати 

Верховній Раді України проект з реєстр. № 6713 за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

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

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо діяльності місцевих державних 

адміністрацій (реєстр. № 6713), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України голову підкомітету з питань місцевих органів виконавчої 

влади та територіального устрою, народного депутата України М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 11 народних депутатів України, «Утримався» –     

1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублика про проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в 

Україні (реєстр. № 6540), поданий Кабінетом Міністрів України.    

Ю.Бублик зазначив, що законопроектом пропонується внесення змін до 

низки законодавчих актів, зокрема, до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

регулювання містобудівної діяльності». Так, передбачається, що присвоєння 

адреси об’єктам нерухомого майна в межах населених пунктів здійснюватимуть 

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, а за межами населених 

пунктів – місцеві державні адміністрації. Крім того, планується скасувати сплату 

забудовниками пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту при 

будівництві житлової та нежитлової нерухомості. 

Голова підкомітету вказав, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловлює низку зауважень до законопроекту, в тому числі і 

стосовно скасування сплати забудовниками пайової участі у розвитку 
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інфраструктури населеного пункту, у зв’язку з чим пропонує за результатами 

розгляду в першому читанні його відхилити; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування                  

«Асоціація міст України» у своєму листі від 5 вересня 2017 року № 5-430 

наголошує на неприпустимості скасування сплати забудовниками пайової участі 

у розвитку інфраструктури населеного пункту, у зв’язку з чим пропонує його 

відхилити.      

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Нефьодов М.Є. 

Члени Комітету наголошували, що із набранням чинності Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» в Україні розпочався процес 

фактичної реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, одним із важливих принципів якої є 

повсюдність місцевого самоврядування, яка також визначена цим Законом. Так, 

пункт 2 частини першої статті 4 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» визначає, що добровільне об’єднання територіальних 

громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням умови, відповідно до якої 

територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі 

об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції 

рад територіальних громад, що об’єдналися. Тобто, юрисдикція органів місцевого 

самоврядування об’єднаної територіальної громади має поширюватися не на межі 

населених пунктів, а на всю територію громади, в тому числі у вирішенні питання 

присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна. Крім того, пункт 3 статті 4 

Європейської хартії місцевого самоврядування визначає, що публічні повноваження, 

як правило, здійснюються переважно тими органами публічної влади, які мають 

найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тими чи іншими повноваженнями 

інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги 

досягнення ефективності та економії.  

Комітет вкотре зауважив, що дотримується позиції, що повноваження 

присвоювати адреси об’єктам нерухомого майна як в межах населених пунктів, 

так і за їх межами мають належати до сфери компетенції виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад.  

Стосовно сплати забудовниками пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту при будівництві житлової та нежитлової нерухомості члени 

Комітету, підтримуючи позицію Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України та Всеукраїнської асоціації  органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України», водночас зазначили, що існуюча система 

є недосконалою і потребує змін. При цьому, повинен бути запропонований 

альтернативний механізм участі забудовників у розвитку інфраструктури населеного 

пункту, а не банальна його ліквідація. Зокрема, таким механізмом може стати і 

продаж земельної ділянки на аукціоні, стартова ціна якої включала б витрати на 

інфраструктуру. Але, нажаль, законопроект не пропонує жодної альтернативи.  

Члени Комітету поінформували представників Уряду та всеукраїнських 

асоціацій, що позиція Комітету ґрунтується на тому, що цільові надходження до 

місцевих бюджетів на розвиток інфраструктури є суттєвими, а в деяких громадах 
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бюджет розвитку сформований виключно за рахунок вказаних надходжень. Тому, 

скасування сплати забудовниками пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту без введення в дію альтернативного механізму призведе до 

суттєвих негативних наслідків для місцевої економіки та комунального господарства. 

Крім того, члени Комітету звернули увагу, що не дивлячись на очевидне 

зменшення надходжень до місцевих бюджетів внаслідок можливого прийняття 

законопроекту та всупереч статті 27 Бюджетного кодексу України суб’єктом 

законодавчої ініціативи не надано фінансово-економічне обґрунтування до 

законопроекту та пропозиції щодо джерел додаткових надходжень.  

Ю.Бублик запропонував висновок: Комітету з питань економічної політики, 

який визначено головним з підготовки і опрацювання даного законопроекту, за 

умови врахування в подальшому висловлених зауважень рекомендувати 

Верховній Раді України проект з реєстр. № 6540 за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань економічної 

політики, який визначено головним з підготовки і опрацювання даного 

законопроекту, за умови врахування в подальшому висловлених зауважень 

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої 

статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення 

інвестиційного клімату в Україні (реєстр. № 6540 від 06.06.2017 р.), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

2. Надіслати цей висновок до Комітету з питань економічної політики. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 11 народних депутатів України, «Проти» –           

1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про календарний 

план проведення засідань Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування та його підкомітетів на період сьомої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 р. - січень 2018 р.). 

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

комітети Верховної Ради України» Комітети планують свою роботу на період 

діяльності сесії та запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

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

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів на період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (вересень 2017 р. - січень 2018 р.) з подальшим врахуванням змін та 

доповнень до нього (додається). 
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2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період     

сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання склаcти графіки засідань 

підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою Комітету. 

3. В календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що: 

- засідання Комітету проводяться кожної середи о 15:00 у дні пленарних 

засідань Верховної Ради України; 

- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 

4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів покласти на секретаря Комітету О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6. РІЗНЕ 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що згідно 

Плану роботи Комітету у період діяльності 7 сесії Комітет здійснить з 29 жовтня 

по 4 листопада ознайомчий візит до Королівства Іспанія з метою: 

- ознайомлення зі структурою та організацією роботи Парламенту 

Королівства Іспанія (Генеральні кортеси); 

- вивчення системи місцевого самоврядування в Іспанії, зокрема, в частині 

співробітництва муніципалітетів, впровадження принципу самоврядності у 

діяльності органів місцевого самоврядування, поточного стану оптимізації 

муніципалітетів, а також особливостей «негативного регулювання» компетенції 

органів самоуправління в Іспанії; 

- вивчення досвіду асиметричної децентралізації, регіональної політики та 

функціонування автономій в Іспанії (на прикладі Автономної області Галісія та 

Кантабрія); 

- знайомство з кращими практиками у сфері партисипативної демократії, 

електронного урядування та просторового планування окремих муніципалітетів; 

- дослідження форм та меж контролю за законністю діяльності органів 

самоврядних одиниць в Іспанії, зокрема, через урядових делегатів та субделегатів; 

- ознайомлення зі структурою, завданнями та кращими практиками асоціацій 

місцевого самоврядування в Іспанії. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що згідно Плану 

роботи Комітету у період діяльності 7 сесії Комітет 23 та 24 листопада проведе у 

м.Святогірськ Донецької області спільно з Програмою Ради Європи «Децентралізація і 

територіальна консолідація в Україні» та  Донецькою військово-цивільною 

адміністрацією Міжрегіональний Форум розвитку місцевого самоврядування. 

Планується, що у перший день буде заслухано європейський досвід територіальної 

організації влади в умовах децентралізації; інформація щодо стану реформи місцевого 
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самоврядування та територіальної організації влади у Донецькій області; 

інформація щодо стану реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади у Луганській області. Під час роботи другого дня будуть обговорені 

теми: об’єднання територіальних громад,  адміністративні послуги, співробітництво 

територіальних громад, механізми безпосередньої демократії. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що 

позаштатний консультант Комітету Парасюк Ігор Львович переміг у конкурсі на 

посаду директора Проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні» (ПУЛЬС). Виконавцем проекту є Всеукраїнське 

об’єднання органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».  

Інформацію взято до відома. 

 
*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що в рамках 

здійснення контрольної функції від Комітету було скеровано до Нацдержслужби 

запити про надання актуальної інформації щодо: 
- діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби; 

- поточного стану проходження кандидатами на посади державної служби 

атестації щодо вільного володіння державною мовою; 

- кількості зафіксованих випадків порушення Присяги державними 

службовцями.  

Крім того, до виконувача обов’язків керівника Апарату Парламенту було 

направлено запит щодо умов оплати праці державних службовців Апарату 

Верховної Ради України. 

Інформацію взято до відома. 

Голова Комітету наголосив, що після отримання відповідей на запити 

питання буде розглянуто на засіданні Комітету. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що у 

розпорядженні Комітету є лист за підписом Віце-прем’єр-міністра України Г.Зубка 

та Директора Швейцарського бюро співробітництва Х.Тауша про ініціативу донорів, 

які супроводжують реформу децентралізації, щодо проведення з представниками 

комітетів Парламенту, які законодавчо супроводжують реформу, (С.Власенко, 

А.Павелко, Р.Князевич, О.Бакуменко) спільного засідання з метою координації 

зусиль. Голова повідомив, що засідання планується за участі А.Парубія та 

В.Гройсмана, дату та квоту для комітетів щодо учасників ще не визначено. 

Інформацію взято до відома. 
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Голова Комітету наголосив, що у разі визначення дати засідання – членів 

Комітету буде повідомлено додатково. 

 

*** 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Голови Комітету В.Курила про те, що 

Робочою групою Комітету напрацьовано законопроект про військово-цивільне 

адміністрування, метою прийняття якого є надання правової визначеності 

законодавчим положенням щодо запровадження режиму військово-цивільного 

адміністрування на території проведення антитерористичної операції, 

недопущення скасування конституційно закріплених прав територіальних громад 

на місцеве самоврядування із повним припиненням повноважень представницьких 

та виконавчих органів місцевого самоврядування, їх апаратів, посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у разі утворення районних та 

обласних військово-цивільних адміністрацій, призначенні військово-цивільного 

адміністратора населеного пункту (пунктів), а лише їх тимчасове і вмотивоване 

обмеження з метою забезпечення належного вирішення питань місцевого значення, 

громадського порядку, безпеки та життєдіяльності населення. 

В.Курило наголосив, що даний законопроект планується зареєструвати у 

період пленарного тижня і запропонував членам Комітету приєднатися до даної 

законодавчої ініціативи. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого самоврядування 

Ю.Бублика про те, що Центральна виборча комісія при розгляді звернень Полтавської 

обласної державної адміністрації щодо призначення перших виборів депутатів 

сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 

зв’язку з утворенням у Полтавській області об’єднаних територіальних громад, не 

призначила зазначені вибори у Терешківській, Степненській та Щербанівській 

сільських об’єднаних територіальних громадах Полтавського району. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Ю.Бублик запропонував звернутися до Центральної виборчої комісії з 

пропозицією щодо надання Комітету для розгляду інформацію щодо результатів 

розгляду звернення Полтавської обласної державної адміністрації з питання 

призначення перших виборів депутатів сільських рад і відповідних сільських 

голів у зв’язку з утворенням Терешківської, Степненської та Щербанівської 

сільських об’єднаних територіальних громад. 

Питання обговорено. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету В.Курила про те, що 

Центральна виборча комісія не призначила на 29 жовтня 2017 року перших виборів 

депутатів Щастинської, Гірської міських, Новоайдарської селищної рад та 
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Щастинського, Гірського міських, Новоайдарського селищного голів у 

відповідних новоутворених об’єднаних територіальних громадах Луганської області. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Заступник Голови Комітету В.Курило, зважаючи на позитивний характер 

відповідного висновку Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, 

запропонував звернутися до Центральної виборчої комісії про те, що Комітет не 

вбачає правових підстав для непризначення Центральною виборчою комісією перших 

виборів депутатів Щастинської, Гірської міських, Новоайдарської селищної рад та 

Щастинського, Гірського міських, Новоайдарського селищного голів у відповідних 

новоутворених об’єднаних територіальних громадах Луганської області в контексті 

положень пункту 5 Постанови Верховної Ради України» від 17.07.2015 № 645-VIII 

«Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів у 2015 році». 

Питання обговорено. 

 

*** 

Голова Комітету С.Власенко вказав, що у межах повноважень, визначених 

Законом України «Про комітети Верховної Ради України», він як Голова Комітету 

узагальнить всі пропозиції народних депутатів – членів Комітету та підготує 

відповідні звернення до Центральної виборчої комісії. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого самоврядування 

Ю.Бублика про те, що до Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування за дорученням Першого заступника Керівника 

Апарату Верховної Ради України - керуючого справами Боднара П.О. надійшов лист 

щодо надання пропозицій до складу учасників семінару на тему «Обмін досвідом 

щодо ролі парламентів у запобіганні та боротьбі з насильством щодо жінок та 

домашнім насильством», який відбудеться 28-29 вересня 2017 року в місті Будапешт і 

який організовується Парламентською асамблеєю Ради Європи і Проектом Ради 

Європи «Боротьба з насильством щодо жінок та дітей в Україні» і запропоновано 

визначити кандидатуру від Комітету. 

Ю.Бублик, зауважуючи, що він є автором низки законодавчих ініціатив щодо 

протидії насильству в сім'ї, запропонував свою кандидатуру до складу делегації. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

  Голова Комітету                      ______      _______             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

6 вересня 2017 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

2. Про перейменування села Сірники Ланівської сільської ради 

Перемишлянського району Львівської області. 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

діяльності місцевих державних адміністрацій (реєстр. № 6713, КМУ, 

В.Гройсман). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр. № 6540, КМУ, 

В.Гройсман). 

III. Інші питання 

5. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(вересень 2017 р. - лютий 2018 р.). 

 


