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Присутні: члени Комітету: Курило В.С., Бублик Ю.В., Дехтярчук О.В.,      

Река А.О., Федорук М.Т., Березюк О.Р., Гуляєв В.О., Зубач Л.Л.  

Відсутні: Власенко С.В., Кудлаєнко С.В., Бойко О.П., Шкрум А.І., Балога І.І., 

Добкін М.М., Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступники Керівника секретаріату  Комітету  Данилюк О.А., 
Маковський О.А.; головні консультанти  Дмитрук Л.В., Корнієнко Т.М.,       
Степанян Г.С., Падалко О.В. 

 

Запрошені: 

Андрійчук Ю.М. – Голова секретаріату Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування  «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Заболотний А.В. – заступник Голови Національного агентства України з 

питань державної служби; 

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

органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради 

України; 

Кравченко В.В. – експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 
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Мартинюк О.А. – заступник директора Департаменту – начальник 

Управління нормативно-правового та методичного забезпечення нотаріату 

Департаменту приватного права Міністерства юстиції України; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу відродження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Павлюк О.В. – головний спеціаліст відділу питань розвитку місцевого 

самоврядування Департаменту з питань місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Пархоменко В.Г. – директор Аналітичного Центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Серьогін О.Ю. – член Національного агентства з питань запобігання корупції; 

Фурсенко І.М. – перший заступник Керівника Виконавчої дирекції 

Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад; 

Шаршов С.І. – директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. 
 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

1. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо уточнення переліку штрафів, які належать до доходів місцевих бюджетів 
(реєстр. № 5243, н.д. М.Федорук, І.Куліченко, С.Мельник, Т.Юрик). 

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо поширення повноважень органів місцевого самоврядування 

територіальних громад на всю територію відповідної сільської, селищної, міської 

територіальної громади (реєстр. № 5253, н.д. О.Дехтярчук, В.Пташник, А.Река, 

Т.Батенко, І.Констанкевич, А.Матвієнко, М.Довбенко, С.Кудлаєнко, В.Яніцький). 

3. Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо поширення повноважень органів 

місцевого самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної 

сільської, селищної, міської територіальної громади (реєстр. № 5254, н.д. 

О.Дехтярчук, В.Пташник, А.Река, Т.Батенко, І.Констанкевич, А.Матвієнко, 

М.Довбенко, С.Кудлаєнко, В.Яніцький). 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посвідчення заповіту та довіреності у сільській раді) (реєстр. 

№6609, н.д. С.Міщенко). 

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

запобігання корупції» (щодо депутатів сільських рад) (реєстр. № 6300,                   

н.д. Р.Демчак, І.Спориш, Г.Заболотний, Т.Юрик, О.Лаврик, С.Кудлаєнко) 

IІ. Різне 
 

*** 
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СЛУХАЛИ: Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських 

поінформувала, що Голова Комітету С.Власенко відсутній на засіданні з 

поважних причин (відрядження), звернула вагу членів Комітету на частину 

другу статті 35 Закону «Про комітети Верховної Ради України», що у разі 

відсутності Голови Комітету обов’язки Голови Комітету виконує Перший 

заступник Голови Комітету та ознайомила членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету, запропонувавши висловити свої зауваження і 

пропозиції до нього.  

Пропозицій не надійшло, 

порядок денний прийнято за основу. 

 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала 

визначитися шляхом голосування щодо прийняття порядку денного засідання 

Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

1. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо уточнення переліку штрафів, які належать до доходів місцевих бюджетів 
(реєстр. № 5243, н.д. М.Федорук, І.Куліченко, С.Мельник, Т.Юрик). 

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо поширення повноважень органів місцевого самоврядування 

територіальних громад на всю територію відповідної сільської, селищної, міської 

територіальної громади (реєстр. №5253, н.д. О.Дехтярчук, В.Пташник, А.Река, 

Т.Батенко, І.Констанкевич, А.Матвієнко, М.Довбенко, С.Кудлаєнко, В.Яніцький). 

3. Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо поширення повноважень органів 

місцевого самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної 

сільської, селищної, міської територіальної громади (реєстр. № 5254, н.д. 

О.Дехтярчук, В.Пташник, А.Река, Т.Батенко, І.Констанкевич, А.Матвієнко, 

М.Довбенко, С.Кудлаєнко, В.Яніцький). 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посвідчення заповіту та довіреності у сільській раді) (реєстр. 

№6609, н.д. С.Міщенко). 

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

запобігання корупції» (щодо депутатів сільських рад) (реєстр. № 6300,                   

н.д. Р.Демчак, І.Спориш, Г.Заболотний, Т.Юрик, О.Лаврик, С.Кудлаєнко). 

IІ. Різне 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної політики, 

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

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення переліку 

штрафів, які належать до доходів місцевих бюджетів (реєстр. № 5243, поданий 

народними депутатами України М.Федоруком, І.Куліченком, С.Мельником, 

Т.Юриком). 

А.Река вказав, що за визначенням авторів законопроекту його метою є 

віднесення до переліку штрафів, які належать до доходів місцевих бюджетів, 

штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.  

Голова підкомітету поінформував, що: 

-  Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» у своєму висновку підтримує запропонований механізм узгодження 

спрямування штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності з 

виконанням повноважень щодо здійснення заходів з державного архітектурно-

будівельного нагляду виконавчими органами сільських, селищних, міських рад; 

- Міністерство фінансів України вважає, що порушене питання врегульоване 

бюджетним законодавством, а реалізація запропонованої законодавчої ініціативи 

призведе до невиправданого розширення бюджетної класифікації доходів і 

ускладнить адміністрування відповідних надходжень. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та 

комунальної власності А.Река запропонував до уваги членів Комітету такий 

проект його висновку: Комітету з питань бюджету, який визначено головним з 

підготовки і опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді 

України проект з реєстр. № 5243 за наслідками розгляду у першому читанні 

прийняти за основу. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Запропонувати Комітету з питань бюджету рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної 

Ради України проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо уточнення переліку штрафів, які належать до доходів місцевих 

бюджетів (реєстр. № 5243), поданий народними депутатами України 

М.Федоруком, І.Куліченком, С.Мельником, Т.Юриком, за наслідками розгляду у 

першому читанні прийняти за основу. 

2. Направити цей висновок до Комітету з питань бюджету, визначеного 

головним з підготовки і опрацювання даного законопроекту. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону 
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України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

поширення повноважень органів місцевого самоврядування територіальних 

громад на всю територію відповідної сільської, селищної, міської територіальної 

громади (реєстр. № 5253), поданий народними депутатами України 

О.Дехтярчуком, В.Пташник, А.Рекою, Т.Батенком, І.Констанкевич, 

А.Матвієнком, М.Довбенком, С.Кудлаєнком, В.Яніцьким.  

М.Федорук вказав, що зазначений законопроект, за визначенням суб‘єктів 

права законодавчої ініціативи, спрямований на нормативно-правове забезпечення 

сталого розвитку територіальних громад через розширення їх юрисдикції на 

території поза межами населених пунктів, створення умов для реалізації органами 

місцевого самоврядування нових можливостей, які відкрила їм бюджетна 

децентралізація, на упорядкування та збереження територій за межами поселень: 

від планування всього простору до накладення штрафів на порушників 

санітарного стану у лісових насадженнях чи на берегах річок навколо поселень, 

що входять у відповідну громаду. Законопроектом пропонується внести зміни до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 2, 27, 30, 31, 32, 

33, нова стаття 6-1) та законів України «Про благоустрій населених пунктів», 

«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності». 

Голова підкомітету поінформував, що Всеукраїнська асоціація органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» у висновку від 31.10.2016 

№5-574 висловлюється на підтримку законопроекту та пропонує прийняти його 

за основу за наслідками розгляду в першому читанні з урахуванням таких 

зауважень: 

- щодо нової статті 6-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», якою пропонується відображення меж територій сільських, селищних, 

міських територіальних громад на кадастрових планах. Відповідно до Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», кадастровий план – це графічне 

зображення, що містить відомості про об’єкти Державного земельного кадастру. 

Таким чином, для відображення такої інформації межі територій сільських, 

селищних, міських територіальних громад мають бути об’єктами Державного 

земельного кадастру. Тому в Прикінцевих та перехідних положеннях до 

законопроекту необхідно передбачити відповідні зміни до статей 10 і 34 Закону 

України «Про Державний земельний кадастр»; 

- щодо змін до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно повноважень 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад формувати мережі 

закладів охорони здоров’я. На думку фахівців Асоціації, це не відповідає 

концепції Міністерства охорони здоров’я України, яке бачить цю функцію за 

відповідними органами виконавчої влади. Адже формування мережі тісно 

пов’язане із створенням та/або ліквідацією відповідних закладів, а це належить 

до компетенції представницького, а не виконавчого органу місцевого 

самоврядування. Пропонується узгодити зазначені положення законопроекту з 

концептуальними засадами реформування системи охорони здоров’я, а також з 

розмежуванням повноважень між виконавчими та представницькими органами 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6130
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18022
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18063
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20103
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20103
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2262
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6201
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6201
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18151
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місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; 

- щодо змін до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно справляння плати за 

землю. Зазначені зміни не узгоджуються зі змістом пункту 35 частини першої 

статті 26 даного Закону, яка визначає виключні повноваження сільських, 

селищних, міських рад. 

Крім того, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» висловлює зауваження та вносить пропозиції до  статей 

16-1, 17, 18, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

Зокрема, пропонується узгодити між собою пропоновані зміни із чинним Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», виходячи  з мінімально 

достатнього переліку видів містобудівної документації для належного 

функціонування територіальної громади. Також зазначається, що зміни до статті 

19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо 

можливостей районної державної адміністрації підміняти органи місцевого 

самоврядування в частині розроблення, затвердження та внесення змін до 

детального плану території є неприйнятними, оскільки не узгоджуються зі 

статтею 4 Європейської хартії місцевого самоврядування щодо повноти і 

виключності повноважень органів місцевого самоврядування. У висновку також 

пропонується уточнити розмежування повноважень між органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування у пропонованих змінах до Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голови підкомітетів з питань місцевого самоврядування Ю.Бублик та з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорук 

запропонували членам Комітету такий проект його висновку: вважати за доцільне 

запропонувати Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-

комунального господарства, визначеного головним з підготовки і опрацювання 

даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. 

№5253 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань будівництва, 

містобудування і житлово-комунального господарства, визначеного головним з 

підготовки і опрацювання даного законопроекту, 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 поширення повноважень органів місцевого самоврядування 

територіальних громад на всю територію відповідної сільської, селищної, міської 

територіальної громади (реєстр. № 5253), поданий народними депутатами 

України О.Дехтярчуком, В.Пташник, А.Рекою, Т.Батенком, І.Констанкевич, 

А.Матвієнком, М.Довбенком, С.Кудлаєнком, В.Яніцьким, за наслідками розгляду 

в першому читанні прийняти за основу. 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6130
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18022
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18063
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20103
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20103
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2262
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6201
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/6201
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18151
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2. Надіслати даний Висновок Комітету з питань будівництва, 

містобудування і житлово-комунального господарства. 

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 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо поширення повноважень органів місцевого 

самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної сільської, 

селищної, міської територіальної громади (реєстр. № 5254), поданий народними 

депутатами України О.Дехтярчуком, В.Пташник, А.Рекою, Т.Батенком, 

І.Констанкевич, А.Матвієнком, М.Довбенком, С.Кудлаєнком, В.Яніцьким.    

М.Федорук зазначив, що законопроектом пропонується внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою надання 

адміністративним комісіям при виконавчих органах сільських, селищних, міських 

рад повноважень розглядати справи про адміністративні правопорушення, що 

були вчинені на території відповідної територіальної громади. 

Голова підкомітету вказав, що Всеукраїнська асоціація органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» у своєму листі від 19 вересня 2017 року 

№ 5-562 підтримує законопроект та пропонує Верховній Раді України за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому.      

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук та голова підкомітету з питань 

адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчук 

запропонували членам Комітету такий проект його висновку: вважати за доцільне 

запропонувати Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності, який визначено головним з підготовки і опрацювання даного 

законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. № 5254 за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

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

забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і 

опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради 

України проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо поширення повноважень органів місцевого 

самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної сільської, 

селищної, міської територіальної громади (реєстр. № 5254 від 07.10.2016 р.), 

поданий народними депутатами України О.Дехтярчуком, В.Пташник, А.Рекою, 

Т.Батенком, І.Констанкевич, А.Матвієнком, М.Довбенком, С.Кудлаєнком, 

В.Яніцьким, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 
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2. Надіслати цей висновок до Комітету з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

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 посвідчення заповіту та довіреності у сільській раді) (реєстр. 

№6609), поданий народним депутатом України С.Міщенком. 

Ю.Бублик зазначив, що законопроектом пропонується внести зміни до 

Цивільного кодексу України та до Закону України «Про нотаріат», відповідно до яких 

передбачається, що нотаріальні послуги, передбачені статтею 37 Закону України «Про 

нотаріат», будуть надаватись органами місцевого самоврядування сіл, селищ 

незалежно від того, є чи немає у цих населених пунктах нотаріусів. Це дозволить, за 

визначенням суб‘єкта права законодавчої ініціативи, покращити комфортність 

проживання у сільській місцевості шляхом надання можливості громадянам 

отримувати найбільш прості та достатньо запитувані нотаріальні послуги в органі 

місцевого самоврядування села, селища незалежно від наявності там нотаріуса. 

Голова підкомітету поінформував, що Всеукраїнська асоціація органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» у своєму висновку від 

18.09.2017 р. № 5-554 підтримує законопроект та пропонує при розгляді у 

першому читанні прийняти його за основу та в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету.  

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Ю.Бублик запропонував 

членам Комітету такий проект його висновку: вважати за доцільне запропонувати 

Комітету з питань правової політики та правосуддя, визначеного головним з 

підготовки і опрацювання вищевказаного законопроекту, рекомендувати Верховній 

Раді України проект з реєстр. № 6609 за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань правової політики 

та правосуддя, визначеного головним з підготовки і опрацювання вищевказаного 

законопроекту, 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 

посвідчення заповіту та довіреності у сільській раді) (реєстр. № 6609 від 

21.06.2017р.), поданий народним депутатом України С.Міщенком, за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Висновок Комітету надіслати Комітету з питань правової політики та 

правосуддя. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 
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5. 

СЛУХАЛИ: інформацію члена Комітету Л.Зубача про проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» 

(реєстр. № 6300), поданий народними депутатами України Р.Демчаком, 

І.Споришем, Г.Заболотним, Т.Юриком, М.Лавриком, С.Кудлаєнком. 

Л.Зубач вказав, що за визначенням авторів законопроекту його метою є 

виключення з кола осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції», депутатів сільських рад через складність процедури подачі 

електронних декларацій.  

Член комітету поінформував, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не 

підтримує запропоновані зміни та пропонує за результатами розгляду в першому 

читанні відхилити законопроект, оскільки нерозповсюдження дії Закону на певну 

категорію осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, 

поряд з одночасним його поширенням на інші аналогічні категорії осіб порушує 

принцип рівності всіх перед законом, гарантований статтею 24 Конституції України; 

- Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» та «Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад» вважають подану 

законодавчу ініціативу вірною і своєчасною та просять Комітет її підтримати. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, О.Серьогін. 

Член Національного агентства з питань запобігання корупції О.Серьогін 

закликав Комітет не підтримувати дану законодавчу ініціативу, оскільки 

внаслідок виведення із сфери дії Закону України «Про запобігання корупції» 

депутати сільських рад позбавляються не лише обов’язку подавати електронні 

декларації, але й застосування щодо них інших превентивних антикорупційних 

механізмів, зокрема, встановлених обмежень щодо одержання подарунків, 

врегулювання конфлікту інтересів тощо. 

Члени Комітету наголосили на недоцільності виведення депутатів сільських 

рад із сфери дії Закону України «Про запобігання корупції», враховуючи 

корупційні ризики, які можуть виникнути під час прийняття рішень сільськими 

радами. Водночас члени Комітету погоджуються з можливістю спрощення у 

сучасних умовах механізму подачі декларацій окремими категоріями депутатів 

місцевих рад, зокрема, шляхом продовження на певний строк подання таких 

декларацій у паперовій, а не електронній формі. З цією метою, зважаючи на 

численні звернення посадових осіб місцевого самоврядування, Комітетом було 

направлено відповідного листа (від 21.03.2017 № 04-14/14-868) до Комітету з 

питань запобігання і протидії корупції, до предмету відання якого належить 

законодавче врегулювання даного питання.  

Л.Зубач запропонував висновок: Комітету з питань запобігання та протидії 

корупції, який визначено головним з підготовки і опрацювання даного 

законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. № 6300 за 

наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Запропонувати Комітету з питань запобігання та протидії корупції 

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої 

статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (реєстр. № 6300 від 

06.04.2017), поданий народними депутатами України Р.Демчаком, І.Споришем, 

Г.Заболотним, Т.Юриком, М.Лавриком, С.Кудлаєнком, за наслідками розгляду в 

першому читанні відхилити. 

2. Направити цей висновок до Комітету з питань запобігання та протидії 

корупції, визначеного головним з підготовки і опрацювання даного 

законопроекту. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6. РІЗНЕ. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого Заступника Голови Комітету 

О.Ледовських щодо необхідності перегляду та визначення іншої дати 

призначення позачергових виборів у проектах постанов, що знаходяться на 

розгляді Верховної Ради України, у відповідності до вимог частин першої та 

шостої статті 15 Закону України «Про місцеві вибори», якими передбачено, що 

позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України на неділю, 

не пізніше ніж за шістдесят днів до дня виборів, а також враховуючи необхідність 

певного часу для підготовки прийнятих актів на підпис Голові Верховної Ради 

України та їх опублікування. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України при розгляді проектів постанов 

про призначення позачергових місцевих виборів з реєстр. №№ 6413 – 6413-73, 

5618-20, 6555, 6666, 7102, 7103 змінити запропоновану в них дату призначення 

виборів на 10 грудня 2017 року. 

2. Доручити народному депутату України, голові підкомітету з питань 

органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм 

безпосередньої демократії О.Бойко озвучити рішення Комітету у сесійній залі під 

час розгляду зазначених проектів постанов.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію члена Комітету М.Федорука про те, що Центральною 

виборчою комісією не призначено додаткових виборів депутатів Глибоцької 

селищної ради Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади від 

територіальної громади сіл Черепківці та Новий Вовчинець, що приєдналася до 
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зазначеної об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному 

Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

М.Федорук запропонував звернутися до Центральної виборчої комісії з 

пропозицією про надання Комітету результатів розгляду звернення Чернівецької 

обласної державної адміністрації з питання призначення додаткових виборів 

депутатів селищної ради Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади 

від територіальної громади сіл Черепківці та Новий Вовчинець. 

Пропозицію підтримано. 

*** 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету В.Курила який 

нагадав членам Комітету, що 6 вересня на Комітеті було обговорено інформацію 

про те, що Центральна виборча комісія не призначила на 29 жовтня 2017 року 

перші вибори депутатів Щастинської, Гірської міських, Новоайдарської 

селищної рад та 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 повторно звернувся з пропозицією 

щодо направлення звернення до Центральної виборчої комісії щодо ситуації 

непризначення 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. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію члена Комітету О.Березюка про те, що 20 вересня 

2017 року внаслідок протиправних дій у приміщенні Харківської міської ради, 

депутати цієї ради – члени депутатської фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ» не 
були допущені до участі у її пленарному засіданні. Такі дії, на думку О.Березюка, 

містять ознаки злочину, передбаченого статтею 351 «Перешкоджання діяльності 

народного депутата України та депутата місцевої ради» Кримінального кодексу 

України та грубо порушують права зазначених депутатів Харківської міської 

ради, встановлені, зокрема, законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад». 
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

З метою всебічного з’ясування обставин, що стосуються вищевказаної 

ситуації, в рамках здійснення Комітетом контрольної функції, що полягає, 

зокрема, в аналізі практики застосування органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами Конституції та законів України, О.Березюк запропонував 
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звернутися до Генерального прокурора України Ю.Луценка з пропозицією 

щодо надання інформації про події, що мали місце 20 вересня 2017 року у 

Харківській міській раді для представлення її на одному з найближчих засідань 

Комітету. 

Питання обговорено.  

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

 

 

 Перший Заступник  

            Голови Комітету                           ____________            О.ЛЕДОВСЬКИХ 

 

 

 

 

 Секретар Комітету                         _____________          О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

20 вересня 2017 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

1. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо уточнення переліку штрафів, які належать до доходів місцевих бюджетів 

(реєстр. № 5243, н.д. М.Федорук, І.Куліченко, С.Мельник, Т.Юрик). 

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо поширення повноважень органів місцевого самоврядування 

територіальних громад на всю територію відповідної сільської, селищної, міської 

територіальної громади (реєстр. № 5253, н.д. О.Дехтярчук, В.Пташник, А.Река, 

Т.Батенко, І.Констанкевич, А.Матвієнко, М.Довбенко, С.Кудлаєнко, В.Яніцький). 

3. Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо поширення повноважень органів 

місцевого самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної 

сільської, селищної, міської територіальної громади (реєстр. № 5254, н.д. 

О.Дехтярчук, В.Пташник, А.Река, Т.Батенко, І.Констанкевич, А.Матвієнко, 

М.Довбенко, С.Кудлаєнко, В.Яніцький). 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посвідчення заповіту та довіреності у сільській раді) (реєстр. 

№6609, н.д. С.Міщенко). 

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

запобігання корупції» (щодо депутатів сільських рад) (реєстр. № 6300,                   

н.д. Р.Демчак, І.Спориш, Г.Заболотний, Т.Юрик, О.Лаврик, С.Кудлаєнко). 

IІ. Різне 

 


