
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 

07 лютого 2018 року 

Веде  засідання  перший  заступник  голови  Комітету     

ЛЕДОВСЬКИХ О.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я сьогодні проведу засідання нашого комітету.  

З 17 народних депутатів на комітеті присутньо 9 людей. Кворум є. Чи 

немає заперечень щодо початку роботи нашого комітету? Немає. 

Розпочинаємо. 

У вас на руках проект порядку денного нашого засідання. Якщо немає 

заперечень, прошу прийняти його за основу. Хто - за? Проти? Утримався? 

Колеги, дякую. 

Є дві пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного. 

Пропозиція є у Олени Петрівни. 

 

БОЙКО О.П. Шановні колеги, дозвольте запропонувати включення до 

порядку денного питання заслуховування інформації співголів робочої групи 

комітету з визначення шляхів реформування законодавства України у сфері 

локальної демократії щодо результатів діяльності цієї робочої групи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає ні в кого заперечень? Включаємо до порядку 

денного ту інформацію, яку підготувала наша робоча група по тому 

дорученню, яке було надано на минулому засіданні комітету.  

І друге, щодо питання п'ятого: про призначення окремих позачергових 

виборів… місцевих виборів. То нам треба буде деякі уточнення зробити. І я 

пропоную внести до порядку денного ще таке: про призначення окремих 

позачергових місцевих виборів та зміну дати призначення місцевих виборів у 

проектах постанов, які вже подані комітетом на розгляд у парламент. 
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О, є Любомир Львович. Для стенограми: нас 10 чоловік. 

Якщо немає заперечень, то я прошу порядок денний проголосувати в 

цілому. Хто - за? Проти? Утримався? Колеги, дякую. 

Так, приступаємо до розгляду питань порядку денного. Питання 

адміністративно-територіального устрою. По всіх цих питаннях слово 

надається народному депутату Дехтярчуку. Олександр Володимирович. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановне товариство, перше питання: про 

віднесення селища міського типу Білокуракине Білокуракінського району 

Луганської області до категорії міст районного значення. 

Отримали ми пакет документів. У даному випадку це Луганська 

обласна державна адміністрація і рішення селищної ради відповідне. Ну, 

хочуть вони мати статус міста районного значення, статус міста, точніше 

статус міста. Селище міського типу Білокуракине є адміністративним, 

промисловим, культурним центром Білокуракинського району Луганської 

області, розташоване на півночі Луганської області. Проживає 6 тисяч 589 

мешканців. Відповідно до Закону про добровільне об'єднання тергромад 

Білокуракинська селищна рада спільно з Бунчуківською, Дем'янівською, 

Курячівською, Лизинською і Нещеретівською, Олександропільською 

сільськими радами утворили Білокуракинську селищну об'єднану 

територіальну громаду, входить 24 населених пункти. 

Ну, от, є така думка. Ми вже мали подібну практику. На заваді 

прийняттю такого рішення може бути положення, якщо не помиляюсь, чи 81-

го, чи 82-го року, де статус міста отримують населені пункти відповідно до 

якого з кількістю населення в 10 тисяч осіб. Але ми мали подібну вже 

практику. І говорячи про те, що є певна перевага для цього населеного 

пункту, адже воно отримало статус і стало селищем, центром об'єднаної 

територіальної громади. В майбутньому, однозначно, що такі центри будуть 

перетворюватися, все-таки рости і перетворюватися в міста. Ну, от, вони вже 
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бачать, що такий крок сприятиме притоку інвестицій до цього населеного 

пункту і розвитку населеного пункту взагалі. 

Були певні ідеї і думки в минулому у нас. Але пропозиція комітету 

слідуюча. Підтримати подання Луганської обласної державної адміністрації, 

Луганської військово-цивільної адміністрації щодо віднесення селища 

міського типу Білокуракине Луганської області до категорії міст районного 

значення та доручити народним депутатам, членам комітету розробити та 

внести на розгляд Верховної Ради відповідний проект постанови. 

Рекомендувати Верховній Раді підтримати подання Луганської обласної 

державної адміністрації, Луганської військово-цивільної адміністрації щодо 

віднесення селища міського типу Білокуракине до категорії міст районного 

значення, прийнявши за основу та в цілому відповідний проект постанови. 

Які будуть думки? Будь ласка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, хто хоче висловитись? Ну, будь ласка. 

 

_______________. Я перший підняв, я пропоную без обговорення 

прийняти рішення і підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

Віталій Семенович, будь ласка.  

 

КУРИЛО В.С. Шановні колеги, цей населений пункт знаходиться в 

моєму виборчому окрузі, тому я просив би підтримати, тому що історично 

цей населений пункт – один з найстаріших на сході України, заснований в 

1700 році, коли тільки почали освоювати дикий степ. Дуже цікавий сам по 

собі населений пункт. Хоч один такий короткий факт. Там кріпосні 

викупилися за 60 років до скасування кріпосного права. Люди зібрали гроші і 

в князя Куракина викупилися в 1805 році. Тому це тоже показник для села.  
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Сьогодні, зараз це громада, яка утворилася в 15-му році, одна із самих  

перших в Луганській області. Найуспішніша громада в Луганській області. 

Об'єднує біля 15 тисяч людей. І вже ті села, які не увійшли спочатку за 

перспективним планом, вже всі подали заявки  до входження добровільно в 

цю громаду. Бо за два роки побачили, скільки вони втратили, не увійшовши 

вчасно.  

І що стосується населення біля Білокуракиного. Є три села, які 

утворюють як би агломерацію таку певну, які злилися вже з Білокуракиним, і 

вже чисельність там вона буде більше 10 тисяч, а загальна чисельність – 17 

тисяч.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Колеги, є… 

 

 КУРИЛО В.С. Тому прошу  підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є питання? Немає. Іншої пропозиції немає.  

Хто за те, щоб підтримати подання Луганської військово-цивільної 

адміністрації щодо віднесення селища міського типу Білокуракине 

Білокуракинського району Луганської області до категорії міст районного 

значення, прошу голосувати.  

Хто – за? Проти? Утримався?  Колеги, дякую.  

Є пропозиція доручити виступити на пленарному засіданні Верховної  

Ради України голові підкомітету Федоруку. Немає заперечень?  

Хто – за, прошу проголосувати. Хто – проти? Утримався?  

Чого ти утримався? А, немає проблем. Дякую, колеги.  

 

_______________. А чому ви не доручили Віталію Семеновичу? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тому що я вважаю, просто зараз піде  ціла купа цих 

питань, декілька їх буде… 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Там же  ж по перейменуванню ціла низка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. І виступає голова підкомітету, який курує ці 

питання.  

Дякую, колеги. 

 

КУРИЛО В.С. Я звертався, буду готувати проект постанови, запрошую 

колег бути співавторами цієї постанови. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую 

Переходимо до розгляду наступного  питання порядку денного про 

перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської 

області. 

Олександр Володимирович, будь ласка. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановне товариство! Ми отримали відповідне 

звернення щодо перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області.  

На сьогодні село Химчин входить до складу Рожнівської сільської 

об'єднаної територіальної громади та знаходиться на відстані 22 кілометри 

від районного центру. Перейменування села ініційоване його  жителями з 

метою усунення розбіжностей при оформленні право-установчих  документів 

та повернення  історичної назви цього населеного пункту, є обґрунтування 

відповідне.  

В проекті, в нашій пропозиції,  підтримати подання  Івано-Франківської 

обласної ради щодо перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області у село Хімчин та доручити народним депутатам членам 
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комітету розробити відповідний проект постанови. Рекомендувати Верховній 

Раді відповідно до пункту 1 частини першої статті 114  Регламенту Верховної 

Ради підтримати проект відповідної постанови.  

Є пропозиція підтримати, відновити історичну назву села. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Чи є запитання до Олександра Володимировича? Немає.  

Колеги, хто хоче виступити? 

 

КУРИЛО В.С.  Одну букву міняти? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, одну літеру. Немає?  

Колеги, хто за пропозицію підтримати подання, прошу голосувати. Хто 

- за?  Хто - проти?   Утримався?  Колеги, дякую. Рішення прийнято.   

Вибачте. І доручити виступити на засіданні Верховної Ради Миколі 

Трохимовичу Федоруку. Немає?  

Хто - за?  Проти? Утримався? Будемо мати надію, що Микола 

Трохимович уже вийде з лікарні на той момент. 

Переходимо до розгляду третього питання порядку денного про 

перейменування села Текуче Косівського району Івано-Франківської області.  

Олександр Володимирович, будь ласка.   

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Також ми отримали пропозиції по перейменуванню 

села Текуче Косівського району Івано-Франківської області. Перейменування 

села ініційовано його жителями з метою повернення історичної назви цього 

населеного пункту та усунення розбіжностей при оформленні 

правоустановчих документів.  

Пропонується в проекті постанови підтримати подання Івано-

Франківської обласної ради щодо перейменування села Текуче Косівського 



7 

 

району на село Текуча та доручити народним депутатам підготувати проект 

відповідної постанови. 

Знову ж те саме, історично тут є обґрунтування, вони вважають, що 

їхній населений пункт має носити саме таку назву. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, запитання до колеги Дехтярчука. 

 

_______________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає.  

Хто за пропозицію підтримати  подання Івано-Франківської обласної 

ради щодо перейменування села Текуче Косівського району, прошу 

голосувати. Хто – за? Хто – проти, колеги? Хто – утримався? Дякую, рішення 

прийняте.  

Доручаємо виступити з цим питанням на засіданні Верховної Ради 

Федоруку Миколі Трохимовичу. Немає заперечень?  

Хто – за? Проти? Утримався? Колеги, дякую.  

Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: про 

перейменування села Поминик Маньківського району Черкаської…Що? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, Черкаської області.  

Будь ласка,  Олександр Володимирович.  

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Це питання нам вже свого часу знайоме. За 

інформацією Черкаської обласної ради перейменування села Поминик 

ініційоване його жителями у зв'язку з негативним сприйняттям діючої назви, 

яка була присвоєна населеному пункту Вікторівка, колишня назва села 

Поминик, відповідно до постанови Верховної Ради від 19 травня по 
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перейменуванню окремих населених пунктів та районів на виконання вимог 

Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного, нацистського, тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки". У зв'язку з цим пропонується перейменувати 

село Поминик на село Калинівка.  

До речі, дозволю собі невеличку ремарку. Саме таку пропозицію 

висловлювали наші члени комітету тут, на засіданні, і ми навіть 

рекомендували, що це дуже гарна назва. Я пам'ятаю слова виступу пана 

Курила Віталія Семеновича з цього приводу. Нарешті, громада, як відповідно 

до чинних документів, які надані, визначилась з гарною українською назвою 

Калинівка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А як буде, а як жителі: поминальники, поминики чи 

як будуть жителі…  

 

_______________. Поминиківці. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поминиківці? 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Так, тепер буде Калинівка. Підготувати подання… 

підтримати подання Черкаської обласної ради щодо перейменування села 

Поминик Маньківського району Черкаської області на село Калинівка та 

доручити народним депутатам, членам комітету, розробити відповідний 

проект постанови.  

Ну, якщо є таке бажання, назва гарна, я вважаю, потрібно підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Чи є запитання доповідачу? Немає. 

Є пропозиція підтримати подання Черкаської обласної ради щодо 

перейменування села Поминик Маньківського району Черкаської області. 
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Хто - за, прошу голосувати, колеги. Хто – проти? Утримався? Дякую. 

Рішення прийнято. 

Переходимо до розгляду законопроектів, з опрацювання яких комітет 

визначено головним. Про призначення окремих позачергових місцевих 

виборів та зміну дати призначення місцевих виборів у проектах постанов, які 

вже подані комітетом на розгляд Верховної Ради України. 

Олена Петрівна Бойко, будь ласка. 

 

БОЙКО О.П. До розгляду на засіданні пропонується 12 клопотань 

окремих органів місцевого самоврядування, а саме: однієї міської, однієї 

селищної, десяти сільських рад, - про призначення позачергових виборів 

відповідних голів у зв'язку з достроковим припиненням їх повноважень. 

Підставами дострокового припинення повноважень голів є наступі: за 

власним бажанням на підставі поданої заяви про складення повноважень 

голови – 6 випадків, у зв'язку зі смертю – 6 випадків. 

Зазначаємо, що за інформацією Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва, житлово-комунального господарства України на сьогодні вже 

після отримання висновку обласних держадміністрацій щодо відповідності 

Конституції та законам України проекту рішення про добровільне об'єднання 

територіальних громад на етапі прийняття остаточного рішення про 

об'єднання знаходиться дві – це Волокитинська  сільська рада Путивльського 

району Сумської області та Рубанівська сільська рада Великолепетиського 

району Херсонської області. 

Отже, підкомітет вносить пропозицію відкласти розгляд клопотань 

Волокитинської сільської ради та Рубанівської сільської ради для отримання 

відповіді голів відповідних обласних держадміністрацій щодо стану 

об'єднання в цих громадах. Щодо решти місцевих рад підкомітет вносить 

пропозицію комітету: рекомендувати Верховній Раді України призначити 

позачергові вибори окремих сільських, селищних, міських голів, щодо яких 

місцевими радами, наведеному в таблиці, яка є перед вами, порушенні 
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відповідні клопотання та запропонувати дату призначення цих виборів на 

неділю 29 квітня 18-го року.  

Також за інформацією Мінрегіонбуду на сьогодні очікується прийняття 

Білогірською селищною ОТГ Білогірського району Хмельницької області 

остаточного рішення щодо об'єднання після схвалення проекту рішення 

обласної держадміністрації до складу Білогірського ОТГ має увійти і 

Гулівецька сільська рада.  

Однак на розгляд Верховної Ради очікує проект Постанови за № 6413-

70 про призначення позачергових виборів Гулівецького сільського голови 

Білогірського району Хмельницької області. Таким чином підкомітет вносить 

пропозицію під час розгляду в сесійній залі питання про призначення 

позачергових місцевих виборів запропонувати відкласти розгляд цього 

проекту до з'ясування остаточного вирішення питання з об'єднанням.  

За іншою інформацією Мінрегіонбуду Анатоліївська сільська рада 

Березанського району Миколаївської області чекає на рішення ЦВК стосовно 

призначення додаткових виборів після приєднання до Коблівської сільської 

ОТГ. У Верховній Раді очікує розгляд проект Постанови за реєстраційним 

номером 6413-63 про призначення позачергових виборів Анатоліївського 

сільського голови Березанського району Миколаївської області. 

Отже, підкомітет вносить пропозицію, під час розгляду в сесійній залі 

питання про призначення позачергових місцевих виборів запропонувати 

також відкласти розгляд цього питання до з'ясування остаточного вирішення 

питань з об'єднанням.  

Також до комітету звернувся народний депутат України Нестеренко з 

пропозицією відкласти питання, які є вже на розгляді Верховної Ради 

України за № 6413 щодо призначення позачергових виборів 

Першотравенського сільського голови Магдалинівського району 

Дніпропетровської області, та за № 6413-55, це призначення позачергових 

виборів Губинського селищного голови Новомоськовського району 
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Дніпропетровської області, з обґрунтуванням щодо початку об'єднання 

територіальних громад.  

Зауважу, що за № 6413-55 ми вже прийняли  минулий раз на засіданні 

комітету рішення про відкладання цього питання. Тому на сьогодні нам 

доведеться прийняти рішення по цій заяви лише за № 6413 про відкладення 

питання призначення позачергових виборів Першотравенського сільського 

голови Магдалинівського району Дніпропетровської області. 

Також за №6413-7 є проект Постанови про призначення позачергових 

виборів Мирненського сільського голови Біляївського району Одеської 

області. 

За інформацією нашого колеги пана Василя Гуляєва тут також почався 

процес об'єднання територіальної громади, і у зв'язку з цим є потреба щодо 

відкладення цього питання до з'ясування всіх обставин. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Колеги, чи є запитання до… 

 

_______________.  (Не чути)  

  

БОЙКО О.П. Мирненський сільський голова Біляївського району 

Одеської області (№ Постанови 6413-7), вже давно у нас на розгляді, чекає 

свого розгляду. Але за цей час вони вже почали процес об'єднання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, ще питання. Да, Любомир Льовович.  

 

ЗУБАЧ Л.Л. Пані Олена, чи не могли б ви освіжити мені у пам'яті, 

можливо це не стосується тих питань, які ви зараз доповідали, але я хотів би 

з'ясувати, яка ситуація з призначенням позачергових виборів Луцького 

міського голови. Бо я пригадую, ми це розглядали, але воно десь відкладено 

кимось в якийсь довгий ящик і не вирішується. Дякую.  
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БОЙКО О.П. На це питання, дійсно, у нас на розгляді 97 постанов. І ще 

прошу комітет вважати за необхідне запропонувати Верховній Раді України 

прийняти рішення щодо цих 97 постанов наступне рішення. Призначення 

позачергових виборів залишити, як воно є, але там змінити дату призначення 

у зв'язку з тим, що нам конче необхідно це уточнити. Це 29 квітня 2018 року. 

Це стосується наступних постанов: 6413 – 6413-100, 5618-20, 6555, 

6666, 7102, 7103, 7454. І в цьому переліку так само є і щодо міста Луцька теж 

постанова.  

 

_______________. 29 квітня? 

 

БОЙКО О.П. 29 квітня.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ще питання до Олени Петрівни? Колеги, 

дякую.  

Я ще раз хочу озвучити проект постанови, який пропонується сьогодні 

до розгляду народним депутатам.  

Перше. Рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові 

вибори окремих сільських, селищних, міських голів згідно з переліком 

місцевих рад, що порушили дане питання перед Верховною Радою, на 

неділю, 29 квітня 2018 року, прийнявши відповідні постанови Верховної 

Ради України за основу та в цілому. 

Друге. Рекомендувати Верховній Раді при ухваленні проектів постанов 

за реєстраційними номерами 6413 – 6413-100, 5618-20, 6555, 6666, 7102, 

7103, 7454 змінити запропоновану в них дату призначення виборів на 29 

квітня 2018 року.  

Рекомендувати Верховній Раді відкласти до з'ясування стану 

об'єднання в окремих територіальних громадах проекти постанов: про 

призначення позачергових виборів Анатолівського сільського  голови 
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Березанського району Миколаївської області (6413-63), Першотравневого 

сільського голови  Магдалинівського  району Дніпропетровської області, про 

призначення позачергових виборів Мирненського сільського голови 

Біляївського району Одеської області, про призначення позачергових виборів 

Гулівецького  сільського голови Білогірського району Хмельницької області 

(6413-70).   

Четверте. Комітету відкласти розгляд клопотань Волокитинської 

сільської ради Путивльського району Сумської області та Рубанівської 

сільської ради Великолепетинського району  Херсонської області про 

призначення позачергових виборів до з'ясування стану об'єднання в цих                                                                                                   

громадах. 

Якщо немає… Я все сказала, Олена Петрівна? 

Колеги, якщо немає заперечень, перелік ще раз для того, щоб депутати 

могли зорієнтуватися. Я вчора просто вже не  застала Олега Романовича, але 

вчора головам фракцій ще раз на руки дала перелік усіх документів, що 

стосуються до позачергових виборів. Зараз вам теж скину. Вчора просто вже 

не зловила вас в залі.  

Передам для того, щоб фракції  могли зорієнтуватися і ми завтра могли 

проголосувати за всі позиції, які будуть запропоновані комітетом Верховній 

Раді України.  

Якщо немає заперечень, прошу проголосувати за той проект постанови, 

який я тільки що зачитала.  

Колеги, хто – за, прошу проголосувати. Хто – проти? Утримався? 

Дякую, колеги.  

Є пропозиція доручити Олені Петрівні виступити завтра на засіданні, 

на пленарному засіданні Верховної Ради з даним питанням. Немає 

заперечень? Немає.  

Прошу проголосувати за цю пропозицію. Хто – за? Проти? Утримався? 

Колеги, дякую.  
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Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. 

Переходимо до блоку організаційних питань. Про звіт Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

за сьому сесію Верховної Ради України восьмого скликання вересень 17-го –

січень 18-го року. Доповідає секретар комітету Олексій Олексійович 

Гончаренко.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую, Олена Володимирівна.  

Шановні колеги, вам всім розданий проект звіту. Прошу вас, 

пропоную, щоб ми затвердили цей звіт відповідно до статей 13 і 53 Закону 

України про комітети Верховної Ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є питання до секретаря комітету? Немає. 

Якщо немає заперечень, то пропозицію щодо затвердження звіту виношу на 

голосування. Затвердити звіт Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування за сьому сесію Верховної 

Ради України восьмого скликання вересень 17-го – січень 18-го року. 

Прошу голосувати. Хто – проти? Хто – утримався?  Колеги, дякую.  

Наступне питання. Про пропозиції Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування на восьму 

сесію Верховної Ради України восьмого скликання лютий – липень 18-го 

року. Гончаренко Олексій Олексійович.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги! Вам всім також розданий проект 

пропозицій нашого комітету щодо плану роботи восьмої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання. Пропоную підтримати ті пропозиції, які вам 

роздані.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є запитання до секретаря комітету? Чи є 

якісь пропозиції? В план роботи, це в план нашої роботи комітету. Чи є 

пропозиції, чи якісь додатки до цього плану роботи? 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Ну, це наші пропозиції для того, що треба 

включати в порядок денний. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да.   

 

_______________. …Закон про агломерації. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Він тут, звичайно, є. Тут всі закони, які 

стосуються нашого комітету, абсолютно всі. Вони розділені на три групи, 

можете подивитись, нікого не забули. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, є пропозиція затвердити пропозицію 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування до проекту порядку денного восьмої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий-липень 18-го ) з 

подальшим врахуванням змін та доповнень до нього, якщо вони зараз будуть. 

Немає, колеги? 

Тоді прошу проголосувати за дану пропозицію. Хто - за? Проти, 

колеги? Утримався? Дякую. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти, якщо не заперечує 

комітет, на Олексія Олексійовича Гончаренка. Колеги, дякую. 

Про план Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на восьму сесію Верховної Ради 

України восьмого скликання (лютий-липень). Олексій Олексійович 

Гончаренко. 
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ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. 

Шановні колеги, вам також розданий проект плану роботи нашого 

комітету. Він носить звичайний характер: безпосередньо засідання, ті 

питання, які пропонується розглянути на парламентських слуханнях. Ну, 

тобто все те, що відноситься до роботи.  

Пропоную вам підтримати його в тому вигляді, в якому він розданий. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є зауваження або якісь пропозиції до 

плану роботи комітету на наступну сесію? 

Олег Романович, будь ласка. Немає. Дякую. 

Тоді, колеги, є пропозиція затвердити план роботи комітету і контроль 

за виконанням плану покласти на секретаря комітету Олексія Олексійовича 

Гончаренка. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто - за? Проти? 

Утримався? Колеги, дякую. 

Наступне питання: про календарний план проведення засідань 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування та його підкомітетів на період восьмої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий-липень 18-го року).  

Будь ласка, секретар комітету Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. 

Шановні колеги, ми всі маємо вже сталий, звичний для нас план роботи 

і графік проведення засідань нашого комітету. Пропоную затвердити його в 

тому ж вигляді, як завжди це відбувається. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, чи є зауваження до календарного плану 

нашої роботи у колег? Немає. 

Є пропозиція затвердити цей календарний план проведення засідань 

комітету та його підкомітетів на період восьмої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання.  
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Друге. Головам підкомітетів відповідно до плану роботи комітету на 

період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання скласти 

графіки засідань підкомітетів на кожен наступний місяць, погодивши їх з 

головою комітету. 

Третє. В календарному плані проведення засідань комітету 

передбачити, що засідання комітету проводяться кожної середи о 15 годині, 

якщо ми не переносимо окремо за пропозицією членів комітету наше 

засідання, у дні пленарних засідань Верховної Ради України. Засідання 

підкомітетів комітету відбувається у дні пленарних засідань Верховної Ради 

України та у тижні роботи в комітетах.  

Є пропозиція, контроль за виконанням даного нашого рішення 

покласти на секретаря комітету Олексія Олексійовича Гончаренка.  

Якщо немає заперечень, колеги, прошу проголосувати. Хто – за? Хто – 

проти? Утримався? Колеги, дякую. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного – про 

інформацію робочої групи комітету з визначення шляхів удосконалення 

законодавства України у сфері локальної демократії. У нас були, минулого 

засідання нашого комітету створили таку робочу групу для того, щоб вони 

намітили ці шляхи. Співголовами цієї робочої групи є Олена Петрівна Бойко 

і Любомир Львович Зубач. Хто буде? Ви почнете, дякую.  

Олена Петрівна, будь ласка. 

 

БОЙКО О.П. Шановні колеги! Минулого нашого засідання комітет 

доручив нам провести засідання робочої групи з визначення шляхів 

удосконалення регулювання механізму локальної демократії. 

Справа в тім, що ми розглядали на минулому засіданні п'ять 

законопроектів: 2295а, 2296а, 3634, 7297 і 7297-1. Вони стосувались одного 

предмету відання – щодо вдосконалення механізму реалізації прав громадян 

через загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, розвиток 

статутного права. У зв'язку з тим, що всі законопроекти були цінними і, на 
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жаль, до всіх були зауваження, тому була створена робоча група. І я думаю, 

що ми від імені обох співголів подякуємо всім учасникам, які конструктивно, 

ефективно і експертно попрацювали, у нас було засідання в понеділок, і ми 

прийшли до такої пропозиції. 

По-перше, просити вас, як комітет, продовжити нашу роботу або 

створити нову робочу групу щодо  розробки єдиного законопроекту на базі 

всіх цих. Тобто наше концептуальне рішення було саме таким: взяти 

родзиночки з усіх законопроектів  і підготувати єдиний.  

Основою цього законопроекту має стати, перше, зміни в статтю 19 

щодо статутів територіальних громад. І робоча  група визначила, що така 

норма має бути імперативною.  

І що стосується реєстрації в Міністерстві  юстиції або інший контроль 

держави, тут у нас, звичайно, були зауваження від різних членів груп ,і ми 

тут розійшлися. І я думаю, Любомир Львович зараз запропонує свою 

концепцію. Тим не менше, там було дві концепції. Чітка і жорстка – це 

стосовно обов'язкової  реєстрації Мін'юстом і контролем держави за змістом 

статутів. Інша пропозиція для того, щоб не було зловживань, була 

висловлена вже наприкінці як компромісна Любомиром Львовичем. 

Друге. Що стосується форм прямої демократії. Ми визначили, що 

окремими законами, ми визначати кожну з норм… з форм прямої демократії 

ми не будемо, а розширяємо статті Закону про місцеве самоврядування щодо 

загальних зборів, місцевих ініціатив, громадських слухань. Додаємо 

можливість інших форм прямої демократії, визначивши в законі лише 

рамкові  норми, зокрема  це повноваження і компетенція форм прямої 

демократії. А що стосується організаційних засад –  це вже пріоритети 

органів місцевого самоврядування, які мають обов'язково бути закріплені в 

статуті.  

Такі основні напрямки нашого бачення. І просимо продовжити нашу 

роботу. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олена Петрівна. 

 

БОЙКО О.П. І Любомиру Львовичу прошу дати по нашій єдиній 

проблемні питання. Можливо, ви зараз нам щось порекомендуєте, і тоді ми 

більш конструктивно відпрацюємо зміст законопроекту.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олена Петрівна. 

Любомир Львович. 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Дякую, Олена Петрівна. 

Дійсно, підтверджую, що засідання робочої групи пройшло в теплій, 

дружній і конструктивній обстановці. Ми ефективно попрацювали, по 

переважній більшості питань дійшли до порозуміння. При тому, що було   

присутнє дуже широке коло експертів, які, наскільки я розумію, зазвичай не 

зовсім підтримають свої ті чи інші позиції, тим не менше добре 

попрацювали.  

Стосовно того, які у нас завдання. З одного боку, нам треба 

забезпечити певну таку спрямовуючу дію до органів місцевого 

самоврядування, щоб механізми місцевої і локальної демократії більш 

активно застосовувались. З іншого боку, ми прийшли до того, що ми як 

Верховна Рада не повинні замість місцевого самоврядування прописувати 

там занадто детально ті всі процесуальні норми, і вирішили, що це треба 

лишити в повноваженнях місцевого самоврядування, і це має бути 

врегульовано в статуті. Тому така можливість є. 

Пропозиція полягає в тому, аби в Законі про місцеве самоврядування 

були рамкові норми стосовно локальної демократії. Всі інші питання будуть 

врегульовуватися в статутах. 

Стосовно реєстрації статутів. Дійсно, це питання є непросте. Тому що, 

з одного боку, знаємо випадки, коли органи юстиції зловживають своїми 

можливостями і дуже суб'єктивно підходять до тої чи іншої громади при 
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реєстрації. З іншого боку,  в сьогоднішніх умовах потрібно зберігати певний 

контроль за процесом, аби не було відцентрових тенденцій. Тому ми  

пропонуємо передбачити таку норму, що реєстрацію ми знімаємо, але ми 

передбачаємо обов'язок для органів місцевого самоврядування після  

прийняття статутів в обов'язковому порядку інформувати органи юстиції і 

зазначити про те, що статути територіальних громад, вони будуть набирати 

чинності через місяць після відповідного повідомлення органів юстиції для 

того, щоб органи юстиції за цей час могли проаналізувати. Якщо вони 

побачать якісь там незаконні положення, вони зможуть звернутися в 

судовому порядку для їхнього скасування. Тобто ми як би знімаємо 

суб'єктивний фактор, але в той же час залишаємо певні ричажки для того, 

щоб ці статути, які не будуть відповідати чинному законодавству, можна 

було скасувати, але в судовому порядку. От така є як би компромісна 

пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Любомире Львовичу.  

Я думаю, що якщо ми сьогодні говорили про створення робочої групи, 

яка об'єднає всі ці законопроекти в єдиний проект, який ми будемо потім 

обговорювати на засіданні  нашого комітету, то тоді всі ці… механізм всіх 

цих норм треба буде обовязково прописати просто до нюансів. Тому що, 

якщо десь у нас буде прогалина, то тоді буде випадати все. Коли затвердити, 

коли передати в обл'юст, коли обл'юст повертає назад, що таке погодження, 

що таке судовий розгляд, якщо він не погоджується, це все ж треба буде нам 

юридично виписати. Дякую.  

Колеги, щодо інформації Олени Петрівни і Любомира Львовича. Є 

пропозиція цю інформацію прийняти до відома. І ми утворюємо робочу 

групу з підготовки законопроекту щодо вдосконалення законодавчого 

врегулювання механізмів локальної демократії та статутної нормотворчості. 

Доручаємо цій робочій групі підготувати з урахуванням положень 

законопроектів з номерами 2295а, 2296а, 3634, 7297 і 7297-1 узгоджений 
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законопроект та внести його на розгляд комітету. Контроль за виконанням 

цього рішення покласти на секретаря комітету Олексія Олексійовича 

Гончаренка за його відсутності. 

Якщо немає заперечень у колег, то прошу проголосувати за… А, да, і 

склад робочої групи затвердити за погодженням з  головою комітету.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це вже буде інша робоча група. У вас буде тоді 

можливість додати якихось практиків, наприклад, в цю  робочу групу, які 

проходили вже, можливо, цей шлях, ще когось. А якщо ми просто введемо в 

одну базу і перенесемо на іншу, то ви вже не доповнити, а так буде в робочій 

групі можливість ще когось… когось туди добавити. 

Якщо немає заперечень, то прошу проголосувати. Що? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да.  

Олег Романович, будь ласка. 

 

_______________. Голосуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А, да. Олег Романович, я швидко, а ви ще швидше.  

Колеги, хто за дану пропозицію? Ми сказали, що ця робоча група, її 

створюють два співголови. І та робоча група, яка напрацьовувала шляхи, на 

базі її створюється робоча група, яка буде працювати над проектами. Ви 

просто недослухали, то я это самое.  

Якщо немає заперечень, прошу проголосувати. Хто – за? Хто – проти? 

Хто – утримався?  Колеги, вдячна вам за це голосування. 
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Переходимо до розділу "Різне". Чи є у колег пропозиції щодо 

"Різного"? Олег Романович, будь ласка.  

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Колеги, я з вами хочу поділитися інформацією, яку ви, 

напевно, знаєте. Дві речі. Спочатку це є, ну, просто катастрофічне становище 

з можливістю відшкодування субсидій для місцевого самоврядування, 

зокрема ОСББ і кооперативів. Тобто чи це є непрофесійність Міністерства 

фінансів? Чи це є саботаж Міністерства фінансів? Але сьогодні вся країна 

практично заблокована щодо відшкодування субсидій для ОСББ та 

кооперативів. Тобто не тільки, це величезна кількість будинків, які є в загрозі 

відключення електроенергії, які в загрозі вивезення сміття, ліфтів і так далі, і 

тому подібне. 

Я зараз піду на Комітет житлово-комунального господарства. І будемо 

там запитувати, що це є. Але я пропоную, пані головуюча, щоб ми на 

наступний комітет викликали сюди віце-прем'єра пана Зубка для роз'яснень, 

міністра фінансів, скорше всього. Тому що, за моїми опосередкованими 

інформаційними ресурсами, Міністерство фінансів ігнорує рекомендації 

Міністерства регіонального розвитку і будівництва. Це повинен бути тиск і 

ми повинні розібратися по суті чому так сталося. Бо це виглядає, або 

злочинна недбалість, або свідома недбалість.  

Друга річ є. Це є так зване стимулююче тарифоутворення. У нас нова 

фішка у тарифоутворенні на електричну енергію, яка дуже модна, 

називається RAB-стимулююче ціноутворення. Ну, я не знаю, що означає 

RAB, ще недосконало, але RAB – це точно рабське. Наприклад, пораховано 

фахівцями, що тільки з Вінницької області, де воно буде в пілотному проекті 

запроваджено з 1 квітня, протягом року, додатково з людей буде зібрано 1 

мільярд гривень ніби для стимулювання розвитку електро галузі.  

Я пропоную запросити сюди міністра так само Зубка і міністра палива і 

енергетики для пояснень, що це за ноу-хау, яке прикривається 

європейськими конвенціями, які ми з вами прийняли. Це шалені витрати, як 
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одні, так і другі, мешканців, які  підривають авторитет влади, в першу чергу і 

невідомо кого стимулюють.  

Я пропоную, шановна головуюча, напевно, порадитися з головою, але 

на наступному комітеті заслухати по тих двох конкретних питаннях 

високоочільників нашого уряду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Колеги, якщо немає заперечень, то ми з  секретаріатом сформуємо ці 

питання, надішлемо їх до міністерства і до віце-прем'єра, і запросимо їх на 

засідання  нашого комітету. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. А чому ви маєте сумніви?  

 

_______________. Наступного засідання заява донорів дуже велика 

буде слухатись на засіданні комітету, близько години. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Та нічого страшного, але це важніше.                                          

(Загальна дискусія)  

  

БЕРЕЗЮК О.Р. Люди добрі! Очікуються бунти фізичні, люди вже 3 

місяці не отримують субсидій. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олег Романович, зачекайте! Я, будь ласка… Будь 

ласка, секретаріату комітету сформувати питання порядку денного з  того 

приводу, про який сьогодні говорив Олег Романович. Надіслати листи  віце-

прем'єру, міністру фінансів і міністру паливно-енергетичного  комплексу. 

Сформувати їм листи, направити, з запрошенням на засідання нашого 

комітету. І з головою погодити включення до порядку денного цих питань на 

наступне засідання нашого комітету. Так? Погоджуємось. Дякую.  
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Ще питання до розділу "Різне". Колеги, вам роздано статистику про 

роботу наших підкомітетів нашого комітету в період роботи шостої  та 

сьомої сесії  до відома. Прошу ознайомитись.   

Якщо немає більше питань, колеги, я дякую всім за роботу. До 

побачення.    

 

 

 

 


