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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про проблематику становлення та розвитку системи місцевого
самоврядування, зокрема, в частині проведення реформи з децентралізації влади,
її нормативного забезпечення та практичної реалізації, існуючих проблем і шляхів
їх вирішення, про напрями діяльності органів державної влади для забезпечення
подальшого розвитку та зміцнення інституту місцевого самоврядування.
2.Різне.
***
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.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про проблематику становлення та розвитку системи місцевого
самоврядування, зокрема, в частині проведення реформи з децентралізації влади,
її нормативного забезпечення та практичної реалізації, існуючих проблем і шляхів
їх вирішення, про напрями діяльності органів державної влади для забезпечення
подальшого розвитку та зміцнення інституту місцевого самоврядування.
2.Різне.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
1.
ВИСТУПИЛИ:
Голова Комітету С.Власенко привітав із професійним святом усіх присутніх,
хто у своїй роботі пов’язаний з проблематикою місцевого самоврядування,
оголосив регламент роботи відкритого урочистого засідання Комітету, особливу
увагу звернувши на майбутні виступи представників органів місцевого
самоврядування, яким на практиці доводиться вирішувати складний і важливий
комплекс питань діяльності найближчої до людини ланки публічної влади.
Заступник Голови Верховної Ради України О.Сироїд наголосила, що
місцеве самоврядування є однією із запорук демократії і слід зробити так, щоб
кожен день життя країни був днем місцевого самоврядування. О.Сироїд
вказала, що на часі прийняття нового закону про місцеве самоврядування в
Україні, який би чітко визначив та закріпив повноваження органів
самоврядування.
Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України», Київський міський голова В.Кличко особливу увагу
зосередив на проблематиці нормативно-правового забезпечення реформи
місцевого самоврядування, нагальній необхідності прийняття проектів законів
«Про службу органах місцевого самоврядування», «Про внесення змін до Закону
України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо
добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних
громад міст обласного значення», «Про міські агломерації», «Про муніципальну
варту», законодавчого врегулювання питань паркування транспорту у містах,
переробки сміття, виплати соціальних пільг тощо.
Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціація районних та обласних рад», Голова Харківської обласної ради
С.Чернов відзначив, що головне на сьогодні – це розуміння в усіх гілках влади на
центральному і місцевому рівнях щодо просування реформи децентралізації
влади та місцевого самоврядування, наголосив, що потрібно рухатися вперед,
поглиблюючи реформи.
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Заступник Голови Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад керівник Виконавчої дирекції М.Поєдинок констатував, що процеси
децентралізації вже показали свої результати: протягом трьох останніх років і
бюджетна децентралізація, і державна фінансова підтримка надали можливість
новим об'єднаним територіальним громадам показати перспективність розвитку,
втілюючи в життя відповідні конкретні проекти реформування за напрямами,
задекларованими на державному рівні.
Голова Асоціації об’єднаних територіальних громад, Новоукраїнський
міський голова Новоукраїнського району Кіровоградської області О.Корінний
підкреслив, що окрім досягнень у бюджетній сфері, децентралізація сьогодні
народила ще й нових лідерів і вона поступово повертає довіру людей до влади: до
місцевої влади зокрема і до влади як до інституції загалом. О.Корінний зазначив,
що коли є довіра між керівниками, бізнесом - то з’являються й успішні проекти,
які треба впроваджувати та тиражувати.
***
Голова Комітету С.Власенко оголосив, що в рамках урочистого засідання
Комітету відбудеться підписання Меморандуму про включення, співпрацю та
партнерство між Всеукраїнською асоціацією центрів надання адміністративних
послуг та Центром надання адміністративних послуг Олександропільської
сільської ради Дніпропетровської області.
Голова Комітету запропонував учасникам перейти до підписання
Меморандуму.
Після підписання Меморандуму голова Всеукраїнської асоціації центрів
надання адміністративних послуг Н.Шамрай висловила вдячність Комітету за
можливість підписання Меморандуму на урочистому засіданні Комітету та
зазначила, що така увага Комітету до професійної спільноти працівників центрів
надання адміністративних послуг свідчить про реальну підтримку у покращенні
організації надання адміністративних послуг. У свою чергу, Олександропільський
сільський голова Л.Муркович також подякувала Комітету за можливість
Олександропільській громаді в урочистій обстановці приєднатися до професійної
організації працівників центрів надання адміністративних послуг.
Підсумовуючи виступи, Голова Комітету С.Власенко подякував всім за
висловлені думки та наголосив на необхідності єдиного, спільного бачення
напрямків руху реформи з децентралізації, послідовності її кожного наступного
кроку. Він вказав, що Україні, наразі, не вистачає історії успіху. Тому необхідно
брати всі ті гарні приклади, які реально існують у нас в царині місцевого
самоврядування – від добре відремонтованого дитячого садочка в невеличкому
селі до масштабної міської програми у столиці держави – і розповсюджувати цей
досвід по всій Україні.
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2. РІЗНЕ.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування С.Власенко запропонував
перейти до нагородження відзнаками Верховної Ради України з нагоди Дня
місцевого самоврядування в Україні представників органів місцевого
самоврядування та їх асоціацій, міжнародних партнерів, які сприяють
впровадженню реформи децентралізації влади в Україні, народних депутатів
України, працівників Апарату Верховної Ради України.
Пропозицію підтримано.

Голова Комітету

______________

С.ВЛАСЕНКО

Секретар Комітету

______________

О.ГОНЧАРЕНКО
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,
ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ
4 грудня 2017 року
1. Про проблематику становлення та розвитку системи місцевого
самоврядування, зокрема, в частині проведення реформи з децентралізації влади,
її нормативного забезпечення та практичної реалізації, існуючих проблем і шляхів
їх вирішення, про напрями діяльності органів державної влади для забезпечення
подальшого розвитку та зміцнення інституту місцевого самоврядування.
- Про підписання Меморандуму про включення, співпрацю та партнерство
між Всеукраїнською асоціацією центрів надання адміністративних послуг та
Центром надання адміністративних послуг Олександропільської сільської ради
Дніпропетровської області.
2. Різне

