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

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

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

Матвійчук Е.Л. 
 

Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Керівник  секретаріату 
Комітету Малюга А.В.;  заступник Керівника секретаріату  Комітету  Маковський О.А.; 
головні консультанти  Гарбуз Ю.П.,  Степанян Г.С., Падалко О.В. 

 

Запрошені: 
 

Шахов С.В. – народний депутат України; 

Андрійчук Ю.М. – голова Секретаріату Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування  «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Асташев Є.В. – заступник Голови Фонду державного майна України; 

Байдан С.М. – експерт Програми Ради Європи «Децентралізація і 

територіальна організація в Україні»; 

Вернер А.І. – головний спеціаліст відділу з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою Управління конституційного та адміністративного 

законодавства Департаменту публічного права Міністерства юстиції України; 
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Гаврилов К. – менеджер шведсько- українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні»; 

Ганущак Ю.І. – директор ГО «Інституту розвитку територій», народний 

депутат VI скликання; 

Грубіян О.Є. –  заступник Голови Державної казначейської служби України; 

Даниленко О.Ю. – експерт з питань реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади Секретаріату Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Джийкіч Я. – експерт шведсько-українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні»; 

Казюк Я.М. – координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу 

реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України; 

Калнінья І. – старший експерт шведсько-українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні»; 

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

органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; 

Кордуба І.Б. – заступник голови Секретаріату Асоціації-директор Центру 

сприяння сталому територіальному розвитку Секретаріату Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та 

обласних рад»; 

Краснолуцький О.В. – директор Департаменту землеустрою, використання та 

охорони земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; 

Максименко С. – радник проекту «Підтримка впровадження державної 

регіональної політики в Україні» Програми «U-LEAD з Європою»; 

Мілевський А.П. – заступник прокурора Київської області; 

Негода В.А. – перший заступник Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 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; 

Палій А.М. – начальник відділу з питань комунікації та зв’язків з 

громадськістю Центру сприяння сталому територіальному розвитку Секретаріату 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація 

районних та обласних рад»; 

Пархоменко В.Г. – директор Аналітичного Центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Поліщук О.Г. – директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської  ради (Київської міської державної адміністрації); 

Сав’як Т.М. – начальник Управління правового забезпечення Секретаріату 

Центральної виборчої комісії; 

Савченко О.І. – перший заступник Голови Київської обласної державної 

адміністрації; 

Семенишин М. – радник Програми «U-LEAD з Європою»; 



 3 

Сєнкевич О.Ф. – Миколаївський міський голова;  

Семочко С.О. – начальник Головного управління Служби безпеки України у 

місті Києві та Київській області; 

Старикова Г.В. – Голова Київської обласної ради;  

Стельмах О.В. – Керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців; 

Ткачук А.Ф. – радник проекту «Підтримка впровадження державної 

регіональної політики в Україні» Програми «U-LEAD з Європою»; 

Третяк Ю. – керівник групи радників проекту «Підтримка впровадження 

державної регіональної політики в Україні» Програми «U-LEAD з Європою»; 

Хонін І.О. – заступник директора Департаменту соціального захисту осіб з 

інвалідністю – начальник відділу Міністерства соціальної політики України; 

Хорват А. – заступник керівника Програми «U-LEAD з Європою». 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

I. Виконання контрольних повноважень 

1. Про стан фінансування програм соціально-економічного та культурного 

розвитку Київської області у 2017 році та заяву депутатів Київської обласної ради 

про знищення місцевого самоврядування через безпрецедентний тиск 

правоохоронних органів  та блокування казначейських рахунків розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів. 

2. Про інформацію Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній 

Раді України щодо оплати праці державних службовців Апарату Верховної Ради 

України. 

IІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Про проект Закону про порядок утворення, ліквідації районів, 

встановлення і зміни їх меж (реєстр. № 6636, н.д. М.Федорук, С.Мельник, 

О.Ледовських, О.Бойко, А.Река, В.Амельченко, В.Пташник, О.Дехтярчук, 

Л.Зубач, В.Гуляєв, А.Шкрум, М.Бурбак). 

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» (щодо вдосконалення форм депутатської діяльності та 

механізму контролю) (реєстр. № 6741, н.д. Є.Мураєв). 

ІІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

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

України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення 

безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд (реєстр. 

№6536, КМУ, В.Гройсман). 

IV. Організаційні питання 

6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування щодо нагородження відзнаками Верховної 

Ради України до Дня місцевого самоврядування в Україні (7 грудня). 

7. Про зміну дати призначення окремих позачергових місцевих виборів 

(проекти Постанов Верховної Ради України №№ 6413 – 6413-73, 6555, 6666, 7102, 

7103, 5618-20). 
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8. Про проект «Підтримка впровадження державної регіональної 

політики в Україні» Програми «U-LEAD з Європою» та пропозиції до Закону 

України «Про стимулювання розвитку регіонів». 

9. Про аналітичний звіт «На півдорозі: «Децентралізація», реформа фінансів 

органів місцевого самоврядування та реорганізація державного сектору в Україні 

у 2014-2016 роках», підготовлений в рамках діяльності шведсько-українського 

проекту «Підтримка децентралізації в Україні». 

V. Різне 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Порядок денний прийнято за основу. 

 

Секретар Комітету О.Гончаренко запропонував включити до порядку 

денного засідання Комітету проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо окремих питань проходження державної служби (реєстр. 

№7126 від 20.09.2017), оскільки його прийняття дозволить привести положення 

законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про державну службу» у 

відповідність до статей 106, 116 та 118 Конституції України. О.Гончаренко 

запропонував обговорити це питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

С.Власенко та А.Шкрум наголосили, що дане питання не було предметом 

розгляду на засіданні підкомітету і воно не може розглядатися на засіданні 

Комітету як таке, що не підготовлене. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала включити 

законопроект з реєстр. №7126 до порядку денного засідання Комітету та 

обговорити його положення. 

Секретар Комітету О.Гончаренко запропонував зробити перерву в засіданні 

Комітету з метою обговорення проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби 

(реєстр. № 7126) на засіданні підкомітету з питань державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування. 

Голова Комітету С.Власенко оголосив перерву в засіданні Комітету для 

проведення засідання підкомітету з питань державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування. 

 

 

 

Голова Комітету                           ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

8 листопада 2017 року 

9 листопада 2017 року 

15 листопада 2017 року 

 

I. Виконання контрольних повноважень 

1. Про стан фінансування програм соціально-економічного та культурного 

розвитку Київської області у 2017 році та заяву депутатів Київської обласної ради 

про знищення місцевого самоврядування через безпрецедентний тиск 

правоохоронних органів  та блокування казначейських рахунків розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів. 

2. Про інформацію Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній 

Раді України щодо оплати праці державних службовців Апарату Верховної Ради 

України. 

IІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Про проект Закону про порядок утворення, ліквідації районів, 

встановлення і зміни їх меж (реєстр. № 6636, н.д. М.Федорук, С.Мельник, 

О.Ледовських, О.Бойко, А.Река, В.Амельченко, В.Пташник, О.Дехтярчук, 

Л.Зубач, В.Гуляєв, А.Шкрум, М.Бурбак). 

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» (щодо вдосконалення форм депутатської діяльності та 

механізму контролю) (реєстр. № 6741, н.д. Є.Мураєв). 

ІІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

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

України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення 

безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд (реєстр. 

№6536, КМУ, В.Гройсман). 

IV. Організаційні питання 

6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування щодо нагородження відзнаками Верховної 

Ради України до Дня місцевого самоврядування в Україні (7 грудня). 

7. Про зміну дати призначення окремих позачергових місцевих виборів 

(проекти Постанов Верховної Ради України №№ 6413 – 6413-73, 6555, 6666, 7102, 

7103, 5618-20). 

8. Про проект «Підтримка впровадження державної регіональної політики в 

Україні» Програми «U-LEAD з Європою» та пропозиції до Закону України «Про 

стимулювання розвитку регіонів». 

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

окремих питань проходження державної служби (реєстр. №7126). 

V. Різне 


