
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 

28 лютого 2018 року 

Веде засідання Голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги. Радий вітати вас на 

засіданні нашого комітету. На засіданні комітету присутні 10 народних 

депутатів, що згідно із Законом "Про комітету Верховної Ради України" 

надає мені можливість відкрити засідання нашого комітету. 

Шановні колеги члени комітету, вам роздано проект порядку денного. 

Якщо немає заперечень загально, то прошу підтримати порядок денний за 

основу.  

Хто – за, шановні колеги? Дякую. Хто – проти? Немає. Хто утримався? 

Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

Чи є зміни, доповнення? Якщо немає, прошу затвердити порядок 

денний в цілому. 

Хто – за, колеги? Дякую. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає.  

По-перше, з вашого дозволу, я правда не бачу, але знаю, що є, я би 

хотів від імені комітету привітати з днем народження доброго друга нашого 

комітету, виконавчого директора Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування "Асоціації міст України" Олександра Володимировича 

Слобожана. Вітаю вас (Оплески). 

При цьому, шановні колеги, я би попросив, я знаю, що до нас крокує, 

вже крокує семимильними кроками віце-прем'єр-міністр Геннадій 

Григорович Зубко, який хотів би бути особисто присутнім під час розгляду 

першого і другого питання порядку денного. Відтак я би просив зараз 

розглянути, у нас є такі, ну, дещо церемоніальні питання порядку денного – 

це четверте питання і п'яте питання, це підписання меморандумів про 

співпрацю між комітетом і іншого меморандуму щодо ЦНАПів. Я би просив 
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розглянути спочатку ці питання, якраз підійде Геннадій Григорович, і ми 

перейдемо до першого-другого питання. Немає заперечень, колеги? Дякую. 

Якщо немає заперечень, то тоді ми переходимо до питання номер 4 

порядку денного щодо підписання Меморандуму про співпрацю між 

Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування і Всеукраїнською 

асоціацією центрів надання адміністративних послуг. 

Я би хотів лише сказати декілька слів, що це є добра традиція, коли 

наш комітет покращує, поглиблює і розширює співпрацю з асоціаціями 

місцевого самоврядування, і зараз вже надійшла черга розширити і 

поглибити співпрацю зі Всеукраїнською асоціацією Центрів надання 

адміністративних послуг.  

Я би, якщо можна, коротко запросив би до слова директора 

Департаменту надання адміністративних послуг виконавчого органу 

Київської міської ради, голову "Всеукраїнської асоціації центрів надання 

адміністративних послуг", позаштатного консультанта нашого комітету 

Наталію Василівну Шамрай, може, декілька слів, і ми би після цього 

перейшли би до процедури підписання.  

 

ШАМРАЙ Н.В. Шановні запрошені, дуже така почесна подія для нашої 

асоціації – це реальні кроки взаємодії практичного впровадження процесів 

децентралізації і взаємодії органів місцевого самоврядування, виконавців, 

отих законотворчих ініціатив, які приймаються. І ми дуже вдячні, тому що от 

нас, практиків, які об'єдналися в асоціацію центрів надання адміністративних 

послуг чують, підтримують і для нас це дуже велика така підтримка, ми її 

відчуваємо. І сьогоднішня така знакова подія є для нас дуже важливою.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановна Наталія Василівна, я вас запрошую 

до підписання. Як кажуть: "Ladies first". (Оплески)  
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Знаєте, у мене є один товариш, який в таких ситуаціях каже "а тепер я 

подумаю". Я не буду думати, я підпишу одразу. Я вам скажу, там він не 

думав точно!  

Ви знаєте, одразу, щоб не ходити два рази, як то кажуть, я вже,  

виступаючи вчора на наглядовій раді програми Ради Європи 

"Децентралізація", я сказав про те, що я дуже не люблю виконувати якісь 

чужі обов'язки, але у мене був тоді… було  тоді приємне виключення, тому 

що я  вручив тоді грамоту Верховної Ради  нашому доброму другу і колезі 

пану Даніелю Попеску, а сьогодні я маю таку саму приємність і я хочу 

вручити грамоту Верховної Ради України за заслуги  перед українським 

народом громадській організації "Всеукраїнська асоціація центрів надання 

адміністративних послуг". Тому, пані Шамрай, запрошую вас ще раз. 

(Оплески)  Це нормально, там асоціації ходить, там, так, потім – назад.   

Я розумію, що ви вже збиралися тікати, але я вас вітаю від імені 

Верховної Ради. (Оплески) 

  

ШАМРАЙ Н.В. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вичерпали 4 питання порядку денного і 

переходимо до 5 питання порядку денного підписання Меморандуму про 

включення, співпрацю та партнерство між Всеукраїнською асоціацією 

центрів надання адміністративних послуг та центрами надання 

адміністративних послуг міста Первомайський, міста Куп'янськ Харківської 

області і міста Маріуполь Донецької області. 

Будь ласка, Наталя Василівна. Якщо пару слів ви хочете сказати з цього 

приводу, будь ласка. Якщо ні, то ми перейдемо до урочистого підписання. 

 

ШАМРАЙ Н.В. … це розширення асоціації і розширення тих 

можливостей території України для реалізації сфери надання 
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адміністративних послуг і підтримки тих ініціатив, які є на місцях, у тих 

реформуваннях і надання якісних послуг саме громадянам та населенню. 

Дякую. Пропоную, можливо, є декілька слів… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, якщо представники ЦНАПів хочуть 

сказати декілька слів, будь ласка.  

 

_______________. Місто Первомайський, міський голова. Для нас 

велика честь сьогодні бути присутніми на цьому урочистому заходів. 

Насправді ми будували цей ЦНАП таким, щоб він був гарним для наших 

мешканців, а він виявився одним з кращих в області. І таку оцінку для нас 

здобути – це було дуже добре.  

 

_______________. Доброго дня. Місто Маріуполь, директор 

Департаменту адміністративних послуг Маріупільської …… ради. Ми вдячні, 

що у нас є така можливість вступити в асоціацію. Для нас, дійсно, підтримка. 

І ми впевнені, що наша співпраця буде, дійсно, плідною для обох сторін, як 

для міської ради, так і для асоціації. Дякую. 

 

_______________. Місто Куп'янськ Харківська область, керуючий 

справами виконавчого комітету Куп'янської міської ради. Хочу подякувати 

від міської ради виконавчого комітету за оцінку та довіру і сподіваюсь на 

плідну співпрацю. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  (Оплески)  

Я думаю, що ви можете переходити до урочистого підписання. 

(Урочисте підписання Меморандуму) (Оплески)  

Дуже дякую вам. Я думаю, що такі урочисті речі є в принципі яскравим 

свідченням того, що реформа децентралізації відбувається і насправді люди, 
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отримуючи якісний рівень послуг, адміністративних послуг на місцях, 

отримують можливість якісніше і краще вирішувати ті проблеми, які у них є. 

Тому я думаю, що мережа в ЦНАПів буде лише зростати, асоціація 

буде працювати належним чином. І дуже сподіваюсь на плідну співпрацю з 

нашим комітетом. Ще раз хочу вас привітати і подякувати за співпрацю.  

Не зважаючи на те, що ми поки що не дочекались віце-прем'єр-

міністра, але, оскільки у нас достатньо велика кількість гостей запрошена на 

розгляд першого питання порядку денного, я переходжу до першого питання 

порядку денного. Про звернення Спеціального посланника з питань реформ в 

Україні пана Ґеорга Мільбрадта щодо просування реформи децентралізації 

влади та місцевого самоврядування в Україні та про спільну заяву 

двосторонніх донорських агенцій та багатосторонніх організацій, що 

підтримують реформу децентралізації та місцевого самоврядування в 

Україні.  

Ми попередньо погодили з паном Мільбрадтом і він попросив виділити 

йому регламент до 15 хвилин. Колеги, немає заперечень? Я думаю, що треба 

погодитись з проханням пана Ґеорґа. Після цього у нас виступить ще пан 

Беренд де Гроот, це керівник програми співробітництва Представництва ЄС в 

Україні. Він просив додатково до 10 хвилин, якщо я не помиляюсь. Але, ну, 

ми зазвичай не обмежуємо у виступах. Але орієнтовно приблизно такий 

регламент. 

Потім я би пропонував певний час, якщо буде необхідність, задати 

питання пан Мільбрадту і пану де Грооту, і після цього ми перейдемо уже до 

відкритої дискусії. Немає заперечень, колеги? 

Якщо немає заперечень, тоді я зарошую до слова спеціального 

посланника з питань реформ в Україні пана Ґеорґа Мільбрадта. Пане 

Мільбрадт, будь ласка. 

 

МІЛЬБРАДТ ҐЕОРҐ. Дуже дякую. 
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Пане головуючий, пані та панове, дуже дякуємо за запрошення прийти 

на засідання комітету і оговорити законодавство стосовно місцевого 

самоврядування і децентралізації. Мені дуже приємно зустрітися з вами, пане 

головуючий, зустрічатися з вами останні 7 місяців. 

Я був політиком під час трансформації Східної Німеччини і здобув 

дуже багато досвіду в галузі децентралізації і розвитку компетенцій 

держпослуг. В Україні одна з найважливіших задач – це розбити цю 

зацентралізовану структуру і надати спроможності місцевому 

самоврядуванню, щоб вони були не розкидані і не знесилені. І ця соціальна 

реконструкція відбувається на підтримку нових локальних політичних сил. 

Сильні муніципалітети та міста, які отримають свої бюджетні надходження і 

податки, розвиваючи свою місцеву економіку, це є допомогою розвитку 

малих, середніх підприємств і надає поштовх інновацій та компетенція. Тому 

це дуже чудова ідея – після Революції Гідності розпочати з саме 

децентралізації і створити її як ключовий елемент цього процесу реформ. За 

останні роки Україна досягла дуже... побудувала вже серйозну платформу 

для успіху. Чоловіки та жінки, які покращують державні послуги на місцевих 

рівнях. Стосовно опитувань в Україні, децентралізація стала 

найпопулярнішою реформою за останні 3 роки. Однак все ще залишається 

багато чого, що зробити – добровільне об'єднання громад на місцевому рівні 

зараз уже 700 новоутворених об'єднаних громад налічує більше 6 мільйонів 

мешканців, які іще в громадах і утворяться в майбутньому, то дадуть 3 тисячі 

300 колишніх територіальних пунктів і… Але все ще 7 тисяч 900 громад не є 

об'єднаними і залишаються ще на мапі України багато таких білих плям. 

Треба якомога більше встигнути до наступних місцевих урядів в 2020 році, 

тому що президентські та парламентські вибори в 2019 році створюють 

обмеження в часі для нас. І тому треба збільшувати зусилля. Після того вам 

треба буде іще дуже багато сил для впровадження, це дуже довга дорога. 

Особливо треба прийняти важливі от законопроекти і закони для успіх цієї 

реформи. Тобто ми розраховуємо на позитивне голосування у Верховній Раді 
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і хоча це нелегко досягти. За останні 6 місяців жоден закон стосовно 

процедури децентралізації не був прийнятий парламентом. Я не збираюся 

пропонувати, винаходити колесо, тому що пропозиції лежать на столі і вони 

зараз уже час прийняти найважливіші позиції і пропустити їх через 

парламент, щоб найнепротирічніші закони були прийняті.   

За останні місяці мною було проведено сотні розмов з урядовцями, 

зокрема, з Прем'єр-міністром, міністром регіонального розвитку, їхніми 

співробітниками, членами президентської адміністрації, з політиками 

Верховної Ради і різними представниками політичних партій, 

представниками місцевих урядів, бізнес-установ, церков, українських та 

міжнародних експертів, а також міжнародних донорів.  

Разом з Міністерством регіонального розвитку ми обрали 17 проектів 

законів, які, ми вважаємо, дуже важливими для реформи децентралізації і, які 

в більшості… з ними більшість моїх співрозмовників погоджувалося. І  з 

погодженням спільноти донорів і Європейською радою.  

В грудні я надіслав листа з цим списком і уже з розставленими 

пріоритетами спікеру Верховної Ради, а також Прем'єр-міністрові. І я гадаю, 

що вони отримали цей лист і список в ньому. Є три групи законопроектів.  

Перша група містить законопроекти, які спрощують процес об'єднання 

громад і обирають перепони на шляху, тому що перепони все ще є, які 

зменшують швидкість цього процесу об'єднання. 

Друга група законопроектів - це проекти, які дають більше стимулів і 

компетенції об'єднаним громадам, особливо стосовно планування, 

повноважень в плануванні і новий Закон про нові державні служби, які 

комплектуються дуже звичайними співробітниками.  

Третя група – це об'єднання громад на районному рівні. Для того, щоб 

зменшити кількість громад на місцевому рівні з 1100 до 2 тисяч, то не можна 

тримати, там, 19 навіть відносно малих районів. Зараз лише один район має 

об'єднані громади і нова дефініція ролі районів може потребувати зміни в 

Конституції принаймні в процесі об'єднання районів для того, щоб кількість 
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районів відповідала новій карті на місцевому рівні. І оскільки у Ради є дуже 

багато інших важливих питань, вони не можуть займатися питаннями 

децентралізації постійно. Треба подумати, що можна виділити спеціальні дні 

в парламенті для обговорення і голосування по законопроектах стосовно 

місцевого самоврядування і децентралізації. Я зробив цю пропозицію також 

Прем'єр-міністрові і президентській адміністрації за погодження спікером і 

будуть політичні кроки, щоб це відбулося.  

Дякуємо вам за ваш намір і за увагу. Якщо є запитання по 

законопроектах, які є в списку, я всіляко вітаю ці запитання. І поруч зі мною 

пан  Попеску з Європейської ради також чекає ці  запитання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я запрошую до слова пана Беренда де Гроота –  

керівника програм співробітництва представництва ЄС в Україні. Будь ласка, 

пане де Гроот.  

 

БЕРЕНД ДЕ ГРООТ. Шановний головуючий, шановні члени комітету, 

дуже дякую за надання мені  цієї нагоди – поговорити з вами, виступити 

перед вами. Я говорю від імені всіх міжнародних донорів та установ, які 

підтримують реформи децентралізації в Україні, і якщо я правильно 

перелічив, є 15 різних установ і агенцій. Також це показує, що в плані 

децентралізації, це якраз перший пункт, який я хотів би зазначити, наскільки 

ми відзначаємо прогрес, який Україна зробила у реформі децентралізації і те, 

як уряд очолив цей процес. Я вважаю, що це дуже сильний позитивний вплив 

спричиняє на країну.  

Ми надіслали в листопаді в парламент нашу спільну заяву, де виразили 

ті результати, які б ми хотіли побачити і виділили ті шість пунктів, які, ну, 

по-перше, ми дуже вітаємо і відзначаємо продовження процесу об'єднання 

громад. Це дійсно відповідає нашим очікуванням стосовно законотворчих 

ініціатив і всіх необхідних кроків стосовно цього. В цьому сенсі ми дуже 
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вітаємо підтримку німецького уряду, який надається і посланником чого є 

пан Мільбрадьт тут.  

Друге, що стосується встановлення ефективної структури районів – це 

той аспект, де ми бачимо успішний процес об'єднання. Але треба ще декілька 

додаткових кроків. І треба приділити увагу тому, яка роль і який вид буде у 

районі.  

Третій пункт – це ефективна, професійна і підзвітна служба місцевих 

урядів. Отже, з реформою децентралізації ви впроваджуєте багато нових 

елементів в місцеве урядування, тому що багато нових людей обираються в 

місцеві ради, в місцеві адміністрації. Вони мають знаходити нові більш 

сучасні шляхи ведення справ. І це дуже велика кількість тренінгів з 

розбудови спроможності. І це три основні елементи, які різні партнери за цим 

столом разом з асоціаціями, разом з українським громадським суспільством, 

разом з обласними адміністраціями ми... ви всі намагаєтесь впроваджувати і 

розвивати, і це дуже, дуже масштабна робота. 

Четвертим елементом є те, що коли громади уже мають дуже багато і 

влади, і відповідальності, є низка елементів, які треба далі розвивати, 

особливо стосовно управління землею, компетенції планування. 

П'ятий пункт тут, він стосується видатків і надходжень, де ми хочемо 

побачити поліпшення механізмів оподаткування, щоб на місцевому рівні 

можна було користуватися ресурсами і ефективні механізми нагляду за 

відповідальним використанням цих ресурсів і розподіленням. І тут декілька 

пунктів я хотів би зробити від імені групи донорів. Як було сказано, уже є 

добре встановлений механізм координації і ми вітаємо цю нагоду побути 

сьогодні тут і, зокрема, підтримуємо пропозиції, які висловив професор 

Мільбрадт стосовно того пакету законопроектів, які є дуже, дуже важливі для 

ефективного впровадження процесу децентралізації. І щоб провести цей 

процес логічного, позитивного результату для всього населення України. 

Дякую дуже.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Перед тим, як перейти до можливої сесії питань і 

відповідей, я би хотів, з вашого дозволу, від себе сказати декілька слів. Ну, 

перш за все, я би хотів і від імені комітету подякувати і міжурядовим 

неурядовим організаціям, і урядам інших країн, і міжнародним урядовим 

організаціям, особисто пану Мільбрадту, який так переймається і займається 

питаннями децентралізації в Україні.  

На сьогоднішній день можу зазначити, що не зважаючи на палкі, але 

професійні дискусії, які відбуваються у нас в Комітеті з питань 

децентралізації, ми завжди стоїмо на засадах підтримки місцевого 

самоврядування і процесу децентралізації, який відбувається в Україні. І 

кажу ще раз, у нас можуть бути палкі дискусії, але ми завжди виходимо з 

рішеннями на Верховну Раду. 

І я би хотів, з вашого дозволу, зробити коротенький коментар по тих 

сімнадцяти законопроектах, які ви згадали як абсолютно невідкладні, і 

зазначити, що значна кількість з цих законопроектів, на жаль, а це вісім із 

сімнадцяти, на жаль, не є такими, щодо яких наш комітет визначено 

головним. Тобто лише дев'ять законопроектів із сімнадцяти є такими, по яких 

наш комітет визначено як головний. З тих дев'яти законопроект 2489 "Про 

службу в органах місцевого самоврядування" було розглянуто комітетом ще 

в травні 17-го року і зараз "м'яч на полі Верховної Ради". Ми розуміємо всю 

проблематику, пов'язану з цим законом.  

Ми робимо спробу проводити величезну кількість консультацій для 

того, щоб цей закон було ефективно підтримано в сесійній залі. І навіть 

сьогодні третім питанням порядку денного у нас стоїть питання щодо 

висновку Ради Європи, пов'язаного з цим законопроектом. 

Законопроект 8051 про адміністративно-територіальний устрій – 

абсолютно свіжий законопроект, який щойно внесено, декілька днів назад 

внесено Кабінетом Міністрів. Я переконаний в тому, що найближчим часом 

цей законопроект буде розглянутий у комітеті, але для цього необхідний 
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висновок Головного науково-експертного управління, який на сьогоднішній 

час відсутній.  

Законопроект 6466 було неодноразово розглянуто комітетом. Зараз він 

перебуває на повторному другому читанні, він включений в порядок денний 

сьогоднішнього засідання. Я думаю, що ми будемо рекомендувати… Ми 

розглянемо всі необхідні пропозиції, які були внесені під час повторного 

другого читання, і вийдемо за наслідками сьогоднішнього засідання до 

Верховної Ради із пропозицією підтримати цей законопроект.  

Законопроект 6636 і законопроект 6641 уже було розглянуто комітетом 

відповідно у листопаді і грудні минулого року, тобто знову м'яч на полі 

Верховної Ради України. Комітет свою роботу в цій частині зробив.  

Законопроект, два законопроекти, а саме: 7467 і 6743 включені уже в 

порядок денний нашого наступного засідання. І я переконаний, що теж вони 

будуть підтримані і рекомендовані Верховній Раді України для голосування у 

першому читанні.  

Тому я можу засвідчити і завірити від імені комітету, що у нас у 

комітеті точно немає перепон у просуванні законів, необхідних для 

проведення реформи децентралізації. Ми повністю підтримуємо і контакт з 

асоціаціями органів місцевого самоврядування і з урядом, з нашим 

профільним міністерством. І у нас точно немає затримки у підтримці тих 

законів, які необхідні для просування цієї реформи, у тому числі тих законів, 

про які ви говорите, про тих 17 законів, які ви зазначали. Тому я думаю, що 

тут у нас… Ми повністю підтримуємо ваше наполягання і ваше бачення 

ситуації, воно співпадає з нашим баченням ситуації. Я думаю, що ми разом з 

міжнародними донорами у даній ситуації дивимось в одному напрямку і 

працюємо в одному напрямку, і крокуємо в одному напрямку. 

Це я хотів от такий дати короткий коментар від себе як від голови 

комітету і з задоволенням переходжу до сесії питань і відповідей. Якщо у 

колег, членів комітету є питання до пана Мільбрадта і пана де Гроота. 
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Колеги, чи є питання? Якщо питань нема, хто із колег хотів би висловитись з 

цього приводу?  

Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую.  

Як секретар нашого комітету я хотів би ще раз подякувати за ту увагу і 

за той час, який ви приділяєте цим питанням. І дійсно, ваша думка для нас є 

дуже важливою. І голова нашого комітету висловив подяку вам від імені 

всього комітету, і я як секретар хотів би до цього приєднатись.  

Дуже дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я би хотів запросити до слова В'ячеслава 

Андроновича Негоду, першого заступника Мінрегіонбуду, будь ласка.  

 

НЕГОДА В.А. Доброго дня, шановні члени комітету, всі учасники! Я в 

першу чергу хотів би подякувати комітету за те, що ви сьогодні включили в 

порядок денний це надзвичайно важливе питання не тільки для уряду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Спробували б ми не включити. 

 

НЕГОДА В.А. Не тільки для… Ну, ми все зробили для того, щоб воно 

було включено також. І вам за це велике спасибі.  

Це питання не тільки важливе для уряду, але в цілому для України. 

Тому що, як було вже зазначено і паном Мільбрадтом, і паном де Гроотом, 

реформа, яку ми називаємо децентралізація, в першу чергу мова йде про 

розбудову ефективну місцевого самоврядування, є однією з пріоритетних, і 

по їхніх оцінках, є однією з реформ, яку ми можемо записувати в позитиви. 

Я хотів би також, користуючись можливістю, подякувати нашим 

партнерам, які докладають великих зусиль, щоб нам допомогти в цьому. І 

завдяки цій підтримці, завдяки проекту міжнародної технічної допомоги 
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проводиться величезна робота як на центральному рівні, так і в регіонах 

щодо консультативної допомоги, а також інформаційно-роз'яснювальної 

підтримки.  

Хотів би підкреслити ще важливість моменту, чому ми вважаємо, що 

саме зараз от це питання, яке розглядається в комітеті, є, ну, своєчасним, 

2018 рік, на наш погляд, буде визначальним у питанні завершення фактично 

основного етапу проведення реформи децентралізації, яка в себе повинна 

нарешті включити і такий компонент, як і формування адміністративно-

територіального устрою. У вас є, ми вам надали матеріали, які стосуються і 

результатів соціологічного дослідження, тобто з точки зору підтримки 

громадян реформи. Ви можете пересвідчитись, що завдяки нашій спільній 

роботі, яку ми проводимо з вами, завдяки підтримці народних депутатів, 

парламенту в цілому, у нас позитивне сприйняття цієї реформи, тому 

електорально це дуже вдало. Я думаю, ми будемо разом, разом з вами нею 

займатися, в цьому є, знову ж таки, підтвердження – соціологічне 

дослідження, яке проводилося вже в третій раз поспіль протягом 3 років 

Радою Європи спільно з поважними інституціями соціологічними. 

Друге. Звичайно, в нас залишається одне із головних питань – це 

формування спроможних громад. Також по моніторингу, який ми вам 

надали, ви можете побачити яка картина в нас в цілому в Україні. І це 

картина, ну, вимагає від нас прийняття дуже важливих рішень. Я не буду 

перераховувати ці законопроекти, вони є у вас в переліку, який ми надали, у 

в цих матеріалах. Переважна більшість цих законопроектів – це 

законопроекти, які подані народними депутатами, в першу чергу, депутатами 

нашого профільного комітету, за що ми також їм вдячні, бо без них було б 

важко взагалі реалізувати цю реформу. 

Ну, другий важливий етап, який ми повинні підійти все ж таки вже, 

голова комітету Сергій Володимирович згадував про законопроект про 

засади адміністративно-територіального устрою. Я зразу хотів би 

підкреслити, що це дуже важливий законопроект з точки зору вирішення 
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процедурних питань порядку, які пов'язані з адміністративно-територіальним 

устроєм. Але зразу хотів би зазначити, тому що пішло уже в персу, інших 

почали друкувати там по регіонах, цей законопроект не змінює систему 

адміністративно-територіального устрою, а лише дає, фактично вирішує 

процедурні питання, оскільки на сьогоднішній день взагалі відсутнє 

законодавство, єдиний є указ Президії Верховної Ради УРСР ще від 1982 

року. Тому це одночасно іде декомунізація нашого законодавство і 

формування нашого національного законодавства, основи для формування 

адмінтерустрою. Після цього, звичайно, нас чекає ціла низка інших 

законопроектів, які будуть стосуватися, власне, адміністративно-

територіального устрою базового та субрегіонального рівня. 

Я ще раз підкреслюю про те, що 18-й рік для нас дуже є важливим, 

тому що, на наш погляд міністерства, вибори, чергові вибори, які мають 

відбутися відповідно до Конституції у 20-му році, у нас повинні пройти на 

новій територіальній основі базового і субрегіонального рівня. В іншому 

випадку ми заморозимо оці проблеми, які маємо сьогодні, ще на 5 років. І, на 

жаль, це не піде на користь в цілому ні місцевому самоврядуванню, ні 

Україні.  

Тому я ще раз хотів би подякувати за це питання, яке розглядається 

сьогодні в комітеті. Я хотів би перед нашими партнерами засвідчити, що ми 

постійно підкреслюємо, що комітет наш профільний, незважаючи на те, що 9 

лише із тих питань, наш комітет є головним. Але я знаю, що завдяки позицію 

нашого комітету нам вдається переконувати інші комітети. Я сподіваюся, що 

так буде і в майбутньому. І ми називаємо наш комітет один із найкращих не 

тільки в парламенті, а і за всю історію парламентської діяльності України.  

Дякую вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, В'ячеславе Анатолійовичу. Ми не 

погоджуємося, що один із. 
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Єдине, що, от ви знаєте, я з вашого дозволу відреагую, що мене трошки 

різонуло, я би не хотів, щоб ми проводили реформи, виходячи із 

електоральних якихось преференцій. Ви сказали, що це реформа, яка вигідна 

з точки зору електорально. Я би відклав питання виборчі і електоральні 

трошки у бік і все-таки говорив про те, що ця реформа може дати людям 

значно більш якісний рівень їхнього життя. І це, в першу чергу, а 

електоральні речі це уже друге.  

І я дозволю собі з вами частково погодитись лише в тому, що ми, ми 

стараємось впливати на інші комітети, не завжди це у нас виходить. Я би 

хотів звернутися до пана Мільбрадта і з питанням, і з проханням, і ми готові 

тут допомагати як можемо, хоча ми не є головним комітетом, тому що є два 

питання, про які завжди на всіх зустрічах говорять представники місцевого 

самоврядування: перше – це земля за межами населених пунктів, про це 

говорять завжди. І друге – це хоча би якась мінімальна бюджетна 

стабільність, ну, хоча би роки на 3. Про це говорять всі і завжди. І, на жаль, 

ми достатньо критично як комітет висловлювались по відношенню до Закону 

про державний бюджет на цей рік, в чергове ми висловлювались критично. І, 

на жаль, далеко-далеко не всі зауваження нашого комітету були враховані з 

тих чи інших причин.  

Тому в питаннях, в яких наш комітет є головним, ми беззаперечно 

підтримуємо ваше намагання не тому, що ми хочемо підтримати 

міжнародних наших партнерів, а тому, що так сталося, що ми дивимося з 

вами в одну сторону. Тобто ми думаємо однаково і робимо однакові кроки. 

Але просили би вашої допомоги в тих питаннях, в яких комітет не є 

головним, але, які в питаннях, які є важливими для місцевого 

самоврядування. Ну, зокрема, я назвав два із них, які є, ну, ключовими і 

конче необхідними для місцевого самоврядування. Вибачте, за такий трошки 

довгий коментар.  

Шановні колеги, хто іще хотів висловитись?  

Пан Дехтярчук, будь ласка. 
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ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановні колеги, шановне товариство, хотів би 

кілька слів з приводу речей, які вже сьогодні звучали, насамперед, про 

законопроект про надання статусу об'єднаних громад містам обласного 

значення. Як на мене, то непроходження в сесійному залі цього 

законопроекту пов'язано, в першу чергу, із політичними десь там амбіціями і 

бажаннями чи загрозою зміни десь округів на місцях багатьма депутатами в 

тому числі і мажоритарниками. І, на жаль, ми маємо в черговий раз 

можливість і спробу от сьогодні на комітеті розглядати цей законопроект. 

Також хотів би звернути увагу на проблематику, яка піднімається на 

місцях, це проблематика запитання: а коли ж завершиться процес 

добровільності об'єднаних територіальних громад. Ми знаємо приклади 

багатьох країн, які це пройшли, та ж сама Польща, відповідно до 

одноразових рішень, а в нас цей процес затягується і, скажімо так, що не 

сприяє децентралізації, хоча, з іншого боку, має свої переваги, бо цей процес 

є добровільним. Знову ж таки, є, зареєстровано нами в спільній співпраці з 

паном Ганущаком законопроект стосовно усунення при формуванні 

перспективних планів обласних рад, от так як, на наш погляд, це прерогатива 

Кабінету Міністрів України – зміна адміністративно-територіального устрою. 

І в даному випадку, на мене, то не потрібні посередники між об'єднаною 

територіальною громадою і Кабінетом Міністрів України у вигляді обласної 

ради. На практиці ми отримуємо чимало рішень обласних рад стосовно 

створення маленьких абсолютно неспроможних територіальних громад і 

дуже часто за принципом політичної доцільності приймається такі рішення 

як політичні і на практиці ми в значній мірі підриваємо процес 

децентралізації на місцях, а саме, громади, які є неспроможними, які є 

маленькими по своїй кількості населення, вони не можуть вирішувати багато 

питань соціально-економічного розвитку на території і як результат мають 

проблеми з розвитком і підривають саме явище децентралізації і той процес, 
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який ми всі разом тут колегіально започаткували. Тому хотілося б почути 

думки з приводу таких моментів.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний Олександре Володимировичу. 

Шановні колеги, хто ще хотів висловитися? Да, Альона Іванівна 

Шкрум, будь ласка. 

 

ШКРУМ А.І. Доброго дня, шановні пані та панове! Я спробую дуже 

коротко. Ну, по-перше, дійсно дякую вам за те, що весь час працюєте спільно 

з нашим комітетом, з секретаріатом комітету. Я думаю, що ми точно знайшли 

дуже добрих друзів у вашому обличчі і з нашими колегами комітету. 

Дякую вам за ту заяву донорську, про яку ви говорили, яку ми 

отримали. І дякую, що не забуваєте про ті законопроекти, які, в принципі, 

вже вийшли з нашого комітету давно і, на жаль, які не просуваються, в тому 

числі законопроект про службу в органах місцевого самоуправління, для 

мене він особливо є дуже важливим. Ми далі зможемо більш детально про 

нього поговорити. В тому переліку законопроектів, які надані саме вами, 

паном Мільбрадтом написано, що він на розгляді у комітеті. Він давно вже 

завершений, відпрацювання у нашому комітеті, якщо я не помиляюсь, ще 

влітку 2017 року ми завершили роботу над ним. І наразі, дійсно, з політичних 

причин він не виноситься в залу, тому я думаю, що дуже важливо тут буде 

ваша підтримка і ваша спільна позиція з нами щодо цього питання.  

Ну, а також щодо тих питань, які піднімав  мій колега пан Дехтярчук, 

ми на комітеті, ну, по-перше, не дивлячись на деякі політичні розбіжності, 

маємо все ж таки спільне бачення процесу децентралізації. Ми провели не 

одне засідання, коли запрошували громади і органи місцевого 

самоуправління і представників місцевих державних адміністрацій сюди, на 

комітет по проблемним питанням якраз які часто стосуються лише політики, 

а точно не стосуються концепції реформи децентралізації. І на жаль, ми 
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дійсно  маємо  ситуацію як мінімум в 3-4 областях, які є, до речі, найнижчі за 

рейтингом, підготовленим Міністерством регіонального розвитку, щодо того, 

що не спроможні громади, які не відповідають перспективному плану, 

затверджуються та створюються на місцях, в тому числі, місцевими 

державними адміністраціями, а спроможні громади, які відповідають 

перспективному плану, їх утворення блокується, і вони не можуть бути 

створені.  

І така проблема є не в одній області, на жаль. Ну, і тут треба розуміти, 

що дійсно нам спільно треба вирішувати ці проблеми, знаходити, якщо 

можливо, якісь компроміси і політично теж тиснути на те, щоб виконувався 

все ж таки закон і реформа децентралізації рухалася вперед. Тому що, ну, от 

на моє таке відчуття, в якомусь моменті ми все ж таки  "вперемося" вже в 

глухий кут, і нам треба буде розв'язувати цей політичний вузол.  

Ну, і також, ми ж розуміємо, мені здається, всі тут присутні, що 

реформа децентралізації не буде завершена без того, щоб її поставити на 

конституційну все ж таки основу. І тут ми із членами комітету багато бачили, 

як працюють префектури і префекти у Франції, як вони працюють в інших 

державах. Ну, я думаю, що нам треба все ж таки буде повертати це питання 

на порядок денний і говорити про необхідність завершення реформи 

децентралізації саме конституційним шляхом.  

Дякую вам дуже. Thank you very much for your support  …… proposition.  

Thank you. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Альона Іванівна, за вашу перфектну 

англійську.  

Андрій Олександрович Река.  

 

РЕКА А.О. Я також… Я також всім дякую і хочу нам самим сказати: 

ми недостатньо працюємо у цьому напрямку. І якщо у нас є такі фракції, що 

ні разу не голосували, не давали ні одного голосу за закони по 
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децентралізації, хай вони зроблять. Нам їм треба зробити аналіз і сказати, яка 

їхня участь у розбудові суспільства. Раз. 

Друге. В'ячеслав Андронович, треба, щоб уже буквально считані дні 

був розроблений і надрукований представлений план отих громад, які будуть 

у 20-му році, коли будуть вибори. Два тижні я пробув на окрузі і я зустрівся 

із стількома людьми, скільки ви не бачили ніколи. І вони єдине говорять: 

скажіть нам кінець. Кінець 20-го року, але який кінець, їм треба сьогодні 

сказати, який кінець. Що це буде у сьогоднішньому районі буде два центри і 

третього ніхто не придумає, у нас два центри такою-то територією, до 

міліметра поділена територія, і ми там будемо, виберемо ми керівні органи і 

будемо працювати. Треба, щоб сьогодні це знали, щоб не породжувалися 

брехні і все, так як сьогодні породжується у нас про дочасні вибори, комусь 

це вигідно.  

І, звичайно, треба до нашого комітету також і вам, і всім звернутися, 

що нам треба доробити у тих, скажемо, недопрацьованих законах і по 

місцевому самоврядуванні, і інші, щоб люди бачили перспективу 20-го року. 

А вибори у жовтні 20-го року повинні поставити велику жирну крапку над 

усією реформою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрію Олександровичу. 

Я все-таки сподіваюсь, що жирну крапку ми не поставимо, все-таки все 

воно буде працювати якось, і кінця там не буде, а буде лише розвиток, і 

точно ми розберемо з усіма фракціями, це точно. 

Олена Петрівна Бойко, будь ласка. 

 

БОЙКО О.П. Доброго дня, шановні колеги.  

Звісно, дуже приємно бачити в одній залі однодумці. Дуже приємно, 

що ми, справді, в унісон бачимо питання і проблематику децентралізації. 

Погоджуюсь з усім переліком, який є тут. Однозначно, всі ці законопроекти є 

актуальними і потрібними.  
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Єдине, що доповню Сергія Володимировича щодо законопроекту 7297. 

У нас створена робоча група і в контексті роботи над питаннями статут і 

правомочності статутів територіальних громад ми працюємо і над питаннями 

форм прямої демократії. Тобто у нас така широка робоча група, на 

сьогоднішній день у нас понад 100 сторінок пропозицій стосовно змін до 

Закону про місцеве самоврядування, з Любомиром Львовичем ми плідно 

працюємо і сподіваємось, що найближчим часом новий об'єднуючий 

законопроект у нас буде підготовлений. Ми намагаємось робити все 

оперативно для того, щоб вийти вже на рішення цієї весни. 

Що стосується проекту про засади адміністративно-територіального 

устрою, надзвичайно велике зацікавлення і серед наших колег народних 

депутатів щодо цього законопроекту. Він вже вивчається дуже активно і 

багато питань до цього проекту не тільки від колег по комітету, а і по 

парламенту.  

Дуже хочемо побачити після цього законопроекту одразу і проект про 

адміністративно-територіальний устрій. І, насправді, він є дуже важливим не 

тільки на 2020 рік на місцеві вибори, він архіважливий і до виборів 2019 року 

парламентських, тому що адміністрування виборчого процесу, воно теж 

прив'язано до територіально-адміністративного устрою і це теж є важливим з 

точки зору управління цим процесом.  

Що стосується інших проектів, ще раз підкреслюю, що цілком 

погоджуюсь. Хочу додати, що навіть в тих проектах, які не є наш комітет 

головним в більшості моїх з цього комітету є авторами або співавторами тих, 

які розглядаються і щодо бюджету, і щодо земельних питань, і щодо 

референдумів теж у нас є кілька законопроектів альтернативних, ми ще в 

2015 році були співавторами альтернативного законопроекту. І наскільки ми 

знаємо, ми моніторимо ситуацію тих проектів, які є цікавими для нас щодо 

децентралізації. Щодо місцевих референдумів, Комітет з питань правосуддя, 

правової політики, вибачте, прийняв вже рішення виносити в зал всі 

альтернативні законопроекти.  
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І дуже важливим в питаннях децентралізації є збереження балансу 

державного управління і місцевого самоврядування. З огляду на це є 

важливим і питання контролю за актами органів місцевого самоврядування. 

Натомість це питання доволі тонке і доволі делікатне, тому що тут, ще раз 

повторюю, має бути баланс між правами місцевого самоврядування і правом 

на самоврядність та державними правами з точки зору збереження 

унітарності держави. 

Ще раз хочу подякувати всім колегам, які сьогодні є присутніми. Щиро 

дякую за міжнародну підтримку. Це дуже добре, що у нас є друзі, дуже 

добре, що ми бачимо проблеми, що ви нам допомагаєте  їх вирішувати. 

Сподіваємось, що спільними зусиллями та реформа, яка визначається як 

однією з пріоритетних і важливих, буде надалі підтримуватись і матиме 

успіх. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановна Олена Петрівна, за дуже важливі 

уточнення. 

Любомир Львович Зубач, будь ласка.  

 

ЗУБАЧ Л.Л. Доброго дня, шановні пані і панове. Першочергово хочу 

подякувати пану Георгу і пану Беренду за їхню участь і таке здорове 

лобіювання питань місцеве самоврядування, питань децентралізації, які вони 

здійснюють в Україні. 

Також хочу сказати, що цей список законопроектів, який був нам 

сьогодні представлений, він свідчить про глибоке розуміння ситуації і тих 

питань, які на сьогоднішній день є невирішені в частині децентралізації. 

Адже тут є і питання законопроекту про службу в органах місцевого 

самоврядування, який був прийнятий, і я переконаний, просто в силу певного 

непорозуміння поки що не набрав чинності. Тут і питання, проблемні 

питання, скажімо так, неактивності міст в процесі об'єднання територіальних 

громад, зокрема законопроект про можливість приєднання до міст обласного 
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значення, законопроект про міські агломерації. Я переконаний, що це є 

надважливі проекти, адже міста вони є і будуть ще більше локомотивами 

розвитку української держави. Так само це питання просторового 

планування, питання, які стосуються фінансового аспекту, питання локальної 

демократії. Тому ще раз дякую, насправді ваша участь є дуже корисною. Але 

що хотів би сказати? Насправді для нас така думка зі сторони має бути 

додатковим стимулом для нашої власної самоорганізації більшої активності, 

адже на комітеті ми всі – однодумці, ми приймаємо законопроекти, які 

стосуються питань місцевого значення. Але чомусь якось так виходить, що 

при формуванні порядку денного, при розгляді в сесійному залі чомусь, 

скажімо так, бувають перекоси. Там законопроект, наприклад, про 

приєднання до міст обласного значення не був прийнятий, тому я думаю, 

кожному з нас треба взяти на себе таке додаткове моральне зобов'язання – 

проводити більш активну роз'яснювальну роботу в наших фракціях, 

пояснювати важливість питань децентралізації для нашої країни, бо, знаєте, 

каденція закінчиться, а це, власне, та річ, яка, очевидно, є корисною для 

країни і те, що ми можемо після себе залишити і те, чим ми зрештою можемо 

потім похвалитися. Тому ще раз дякую і закликаю до спільної співпраці. 

Спасибі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Любомир Львович. 

Шановні колеги, хто ще хотів висловитися?  

Якщо ніхто, то я би запропонував тоді наступний проект рішення. Ну, 

перше – взяти до відома ту інформацію, яку виклав пан Ґеорґ Мільбрадт і 

Беренд де Гроот, це перша частина. 

І друге. Оскільки ми з'ясували, що є певна пробуксовка на рівні 

керівництва Верховної Ради, я би запропонував звернутися до Голови 

Верховної Ради із пропозицією про проведення окремої наради за участю 

представників донорів, керівників фракцій і представників нашого комітету 
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саме з питань децентралізації і з питань просування цього законодавства, яке 

є. 

Колеги, немає заперечень по такому рішенню? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за так рішення, прошу проголосувати. Хто – за? 

Дякую. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято. І ми 

вичерпали перше питання порядку денного.  

Я ще раз хочу і пану Ґеорґу Мільбрадту і пану Беренду де Грооту за 

їхню участь в сьогоднішньому засіданні, за їхні думки, за їхні презентації і за 

їхню палку підтримку реформи децентралізації в Україні. 

А ми переходимо до другого питання порядку денного. Презентація 

порівняльного огляду Ради Європи щодо парламентської служби. Зазначена 

порівняльна презентація підготовлена Центром експертизи реформ місцевого 

самоврядування в рамках Програми "Децентралізація і територіальна 

консолідація України" у співпраці з Парламентською асамблеєю Ради Європи 

та експертом Ради Європи почесним Генеральним секретарем Сенату 

Франції паном Делькампом. І це робилось на запит нашого комітету. 

А я запрошую до слова керівника Департаменту демократичного 

врядування Генерального директорату з питань демократії Генерального 

секретаря Ради Європи пана Даніеля Попеску. Пане Даніель, будь ласка. 

 

ПОПЕСКУ Д. Дуже дякую за надане слово, за надану можливість.  

Ну, по-перше, хочу відреагувати на дискусію, яка точилась до цього і 

сказати вам, що вже декілька років, виконуючи дорадчі функції на прохання 

вашого комітету, я особисто вважаю, і мої колеги з Ради Європи також 

вірять, що цей комітет дуже ефективний, він дуже прозорий. Я дуже 

здивований приємно, як швидко документи з'являються на веб-сайті, всі 

документи публікуються, всі дебати транслюються. Цей комітет – це дуже-
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дуже ефективний. І якщо є затримки в законотворчості, вони не у вашому 

комітеті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А про який комітет говорите? Про цей комітет? 

 

ПОПЕСКУ Д.  Да-да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую тоді за відзнаку.  

 

ПОПЕСКУ Д. Ну, і він дуже інклюзивний, цей комітет. Він надає не 

тільки слово нам, міжнародним представникам, а, більш важливо, надає 

представникам асоціацій неурядових організацій. 

Отже, тепер переходячи до питання служби в парламенті. Я скажу, що 

ще чверть віку тому я сам був держслужбовцем в парламенті і я знаю, яке 

складне це запитання. Певним чином, мушу сказати, що ці думки, які були 

підготовлені людиною, яку ви прекрасно знаєте, паном Делькампом, який 

також брав участь в дискусіях стосовно Конституції, перегляду Конституції. 

Це трохи, коли у тебе є проблема з Microsoft Windows, натискаєш кнопку 

"Допомога", виходить текст дуже цікавий, дуже технічно вдалий, добре 

прописаний, але він не допомагає вам вирішити проблему. Отже, це означає, 

що єдиної моделі немає. У кожної країни своя модель. Є причини, чому 

парламентська служба є це не специфічна, вона не виконавча, вона дорадча, 

вона організуюча.  

Тому є близькість з політиками і парламентськими організаціями, чому 

вони не настільки автономні. Отже, у вас є всі системи, які тільки можна собі 

уявити в інших країнах. І приклади також наведені в документі. Отже, стан 

на разі членів парламентської служби той же самий, що і взагалі у 

держслужбовців в інших країнах, можливо, той же самий, але просто 

зарплати кращі. Ідея в тому, що парламент намагається приймати людей, які 

дають поради, не обов'язково виконують. І статус їх дуже різний. Ну, і звісно, 
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в деяких випадках цей відмінний статус, він обумовлений законом, іноді 

парламентськими регламентами, іноді, в деяких випадках цей статус діє на 

всіх, як у Франції або діє тільки на вищу ланку держслужбовців в парламенті, 

а саме тих, хто не організує, а лише радить і консультує. 

Отже, тепер стосовно кількості. Дуже цікаво, скільки членів 

парламенту. У нас є пропорція між штатними сотрудниками і членами 

парламенту, яка дуже, дуже велика різниця. Наприклад, менше одного є в 

Дані, більше парламентарів, ніж штату. І в парламентах інших країнах є 

більш щедрий. 

Стосовно питання вищої ланки адміністрації…. Генеральний 

секретаріат парламенту або секретар парламенту, як призначають цю особу? 

Знову ж таки, тут ситуація дуже різна буває в різних країнах. Іноді цю особу 

призначають, призначає президент, але в основному з середини служби, от,  

парламентського апарату. В деяких випадках ця особа зі сторони – в 

Європейський парламент. Ну, я б не рекомендував це як найкращий випадок. 

В деяких випадках – це колегіальний орган, і також дуже часто він базується 

на мінімальному наборі вимог професіоналізму, на мінімально, що ми 

можемо рекомендувати, мінімально – це штатні члени парламенту мають 

мати певний кодекс поведінки. Тому що це є спеціальні обов'язки і обов'язки 

конфіденційності, їхньої близькості до політиків і відрегулювати стосунки 

між ними та політиками. Я знаю зі свого досвіду, що іноді політики можуть 

дуже багато вимог висувати і ми надаємо їм найкращі послуги, не ідучи на 

компроміси, ніколи не підриваючи принципів нейтральності нашої служби. 

Отже, звісно, є також питання відмінностей між статусом 

держслужбовця, який звітує секретарю, генеральному секретарю, який є 

членом вищої ланки і тих, хто є радниками політичних груп, а навіть тих 

політиків, тут теж можуть бути відмінності. 

Отже, я гадаю, що це дуже цікавий огляд різних ситуацій, але ми не 

можемо вам рекомендувати, як я казав вже раніше, єдину якусь модель 

приймати, ту модель, яка, зазвичай, використовується в Європі, це 
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неможливо, там дуже багато систем, там не є однією. І Парламентська 

асамблея, яка теж готова допомагати, вона може вам надати більше 

інформації про якісь моделі, але, знову ж таки, вам потрібна ваша система, 

вам потрібна система, яка дбає про те, що політики, члени парламенту 

отримують якісні послуги, якісну інформацію, якісні поради, організацію від 

свого штату, який є компетентним, який є неупередженим і нейтральним, 

який поважає конфіденційність і певні міркування, які допомагають вам 

досягати політичних цілей. Це все, що ми  можемо вам порадити.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є у колег, членів комітету, запитання до пана 

Попеску.  

Якщо ні, хто би хотів висловитись? Альона Іванівна. Да! Будь ласка! Я 

просто бачу ваше бажання.  

 

ШКРУМ А.І. Дякую.  

Дуже коротко, насправді. Ну, по-перше, дійсно, дякую за ваш аналіз і 

дякую за те, що ви переймаєтесь питанням і парламентської служби, про яку 

ми вас просили. Насправді, у нас був дуже хороший захід, саме який дав 

можливість висловитися всім представникам різних точок зору щодо 

парламентської служби, за що я дуже дякую секретаріату комітету і тим 

програмам підтримки, які співпрацюють, тим донорам, які співпрацюють з 

комітетом.  

Я не буду точно  повторювати свою промову, я лише скажу, що мене 

дуже турбує, що ми у Верховній Раді  не спромоглися, фактично, призначити 

голову Апарату, керівника Апарату Верховної Ради,  і до цих пір це місце 

вакантне. Точно, треба починати було реформу державного управління з 

себе, тут ми цього не змогли зробити. Ну, і треба, очевидно, починати це 

робити і просити пана Парубія як Голову Верховної Ради  виконувати Закон 

"Про державну службу" в тому числі.  
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Також мене дуже турбує відсутність нормальних конкурсів і 

нормального конкурсного відбору в Апараті Верховної Ради. Ми бачили з 

вами цифри, на попередній рік, щоправда, на цей рік ми зараз цифри 

запитуємо, приблизно 84 було вакантні посади категорій "а", "б" і "в" в 

Апараті Верховної Ради,  і по них проводилося лише шість конкурсів. Тобто 

це говорить  про те, що люди не йдуть по кар'єрній сходинці, ті, які вже 

працюють в апараті, і нові люди, в тому числі на найнижчі посади, не 

проходять, тому що конкурси не проводяться, а їх просто переводять з інших 

державних органів або тримають вакантними ці місця. Ну, і це, зрозуміло, 

неправильна історія.  

Також завдяки, в тому числі, порівняльному аналізу, який зроблений 

Радою Європи і паном Попеску, я прийшла до висновку, що в нас дуже, 

наприклад, недоукомплектована парламентська служба. Якщо подивитись на 

кількість депутатів, кількість населення країни, то має бути в декілька разів 

більше працівників як мінімум в парламенті. І має бути створений якісний 

аналітичний, дослідницький центр, який би міг нам допомагати в нашій 

роботі. 

Ну, я думаю, що такі речі теж нам доведеться робити і починати в тому 

числі реформу державного управління з себе, робити ще більш професійною, 

ще більш якісною роботу парламентської служби.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановна Альона Іванівна.  

Колеги, хто ще хотів висловитись з цього питання? Якщо ніхто, я, з 

вашого дозволу, теж декілька слів скажу. Дійсно, ми проводили достатньо 

великий захід, пов'язаний з різними аспектами роботи парламентської 

служби. Теж не буду зупинятись на всіх. Лише повторю ключову тезу, яку я 

зазначив на цьому заході. Що моє бачення полягає в тому, що якщо ми перші 

два роки реформу публічної служби провели умовно, дуже умовно і напевно, 

гіпертрофовано під гаслом: "Давайте ми всіх звільнимо і призначимо всіх 
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молодих, і вони нам побудують щасливе майбутнє", то все-таки ми, напевно, 

повинні повертатись, в тому числі повертатись обличчям і до іншого боку 

цієї медалі. Говорити про те, що ми повинні шукати між досвідом і 

молодістю, і забезпечувати наявність інституційної пам'яті. Ми повинні 

забезпечувати наявність і зростання професіоналізму.  

І ми повинні говорити про те, що вся в цілому публічна служба 

повинна стати кар'єрною, повинна стати зростаючою і повинні бути 

внутрішні стимули для цього, і в тому числі в парламентській службі. З 

розумінням всіх тих абсолютно специфічних речей для проходження 

парламентської служби, про які так загально сказав Даніель Попеску.  

Тому я вважаю, що ми повинні відбалансувати все-таки наше 

законодавство в частині, ну, почати з парламентської служби, подивитись, як 

воно буде працювати і далі його розповсюдити, можливо, на всю публічну 

службу. Але ми повинні все-таки забезпечити різні механізми кар'єрності 

проходження державної служби, забезпечення перспектив для тих людей, які 

віддали частину, велику частину свого життя, працюючи на державній 

служби, не закриваючи при цьому двері для, звичайно, для нових людей, для 

"нової крові", для нових облич, як би ми до них не відносились, в тому числі і 

на державній службі. Тому якщо немає запитань і ніхто не хоче висловитись, 

тоді я хочу подякувати пану Даніелю Попеску.  

До нас приєднався віце-прем'єр-міністр і міністр нашого профільного 

міністерства пан Геннадій Григорович Зубко. Геннадій Григорович, ми вас 

чекали-чекали, але ми все-таки заслухали і пана Георга Мільбрадта, і пана 

Беренда Де Гроота уже з питання звернення і спеціального посланника, і 

групи донорів. Якщо у вас є бажання висловитись з цього приводу, будь 

ласка, Геннадій Григорович. 

 

ЗУБКО Г.Г. Я вам дуже вдячний. В першу чергу я хочу подякувати за 

минулий рік за спільну працю, ми маємо реальну вже оцифровку результатів, 

це не стосується не тільки кількості громад, не тільки кількості людей, які 
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проживають цією громадою, або територій, які покривають ці громади, а ще і 

зміну якості сервісів, які вже відбуваються безпосередньо у громадах. Для 

нас це дуже важливо. І я б хотів би тільки додати до спільної позиції і наших 

європейських партнерів, це стосується не тільки Європейського Союзу, а і 

всієї Координаційної ради донорів, яка створена і працює з нашим 

міністерством і з профільним комітетом по впровадженню реформи 

децентралізації, а також і тими нашими партнерами, які долучилися 

безпосередньо паном Георгом Мільбрадтом, який зробив окремий стейтмет з 

точки зору підтримки 17 законопроектів, які знаходяться вже у Верховній 

Раді.  

І я би хотів просто сказати декілька слів з точки зору двох напрямків 

основних, які ми сьогодні очікуємо від співпраці з профільним нашим 

комітетом. Це в першу чергу напрямок, який стосується можливості 

спрощення механізмів об'єднання. І тут  питання взагалі об'єднання навколо 

місць обласного значення, інших законів, які складають цей блок, також 

підсилення про те, що говорилося стосовно державної служби. У нас дуже 

важливе питання – це служба в органах місцевого самоврядування, тому що 

якість кадрів, як на державній службі, так і в органах місцевого 

самоврядування потребує, так сказать, більшої уваги по її якості, по її 

підготовки і саме головне по можливості залучення таких кадрів на 

конкурсній основі.  

Також другий напрямок є дуже важливий, мотиваційний напрямок до 

об'єднання. Ви знаєте, нам потрібно дуже серйозно використати максимально 

той ресурс, який є в центральних органах виконавчої влади по передачі 

повноважень від кожного міністерства і можливості все-таки управління і 

земельними ресурсами на території всієї громади, а не тільки по населеним 

пунктам. Я думаю, що, безпосередньо ці закони, які повинні, з одного боку – 

спростити механізми, з іншого боку – мотивувати і підсилити якість 

управління в місцевих громадах, повинні бути пріоритетом на цей рік. 
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Що також для нас дуже важливо, щоби ми використовували всі ті 

напрямки, які стосується планування території, можливості старост, 

можливості бюджетних повноважень. Ми зараз, от я був на іншому комітеті, 

тому що так співпало – в один день всі комітети проводять одночасно 

засідання і просто я вибачаюсь, що я прийшов трошки пізно, але ми також 

обговорювали питанням можливості планування території і спрощення 

документації, яка потрібна для того, щоб планувати територію для 

об'єднаних територіальних громад. Тому для нас дуже важлива така 

стабільна позиція як наших колег депутатів, які нам допомагають дуже 

активно в цьому напрямку, наших європейських партнерів, які також 

вважають, що сьогодні успішний проект реформи децентралізації, він 

повинен дійсно наблизити Україну до європейських стандартів. І я думаю, 

що от спільно оця позиція повинна зробити один важливий крок, нам 

потрібно визначити хоча би один день по прийняттю законів по реформі 

децентралізації в парламенті. Справа в тому, що я подивився ще раз на ті 

законопроекти, які є в переліку 17-и і ми визначили там три пріоритети, 

навколо тих законів, в яких взагалі немає різного бачення, да, нам потрібно 

просто їх приймати, рухатися далі.  

Я вам скажу, що зараз для нас от дуже визначальний період, тому що 

20-й рік – місцеві вибори, да, і ми розуміємо, що нам важливо було б 

провести місцеві вибори при рівних умовах громад. Тому що одні громади 

будуть мати повноваження, ресурси, можливості, да, впроваджувати проекти. 

Інші громади будуть залишатися безпосередньо в управлінні і залежати від 

районів, да, або від обласних субвенцій. Тому нам потрібно прискорити цей 

процес об'єднання, заповнити ті білі плями.  

Ну, і саме головне – нам потрібно врегульовувати питання, це вже 

другим таким, так сказати, темпом, врегульовувати питання стосовно 

районного рівня управління, там, де в нас є дійсно питання подвоєння 

повноважень від райдержадміністрацій або об'єднаних територіальних 

громад і вже субрегіонального рівня впорядкування цих питань.  
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Тому, я думаю, що тут вже багато слів сказано з цього напрямку. Я 

знаю, що комітет підтримує, ну, в своєму складі, всі ті рішення, які вже 

знаходяться в парламенті, можливо, дискутувати навколо якихось нюансів. 

Але саме головне, вот, для нас дуже важливо, що ми сьогодні маємо вже 

матеріалізацію практично реформи децентралізації. Я знаю, що є багато 

заперечень стосовно того, що ми кажемо про 192 мільярди бюджету 

розвитку, який був отриманий місцевими громадами, що він є нерівномірний, 

в обласних центрах його більше, в нових містах менше. Але, я думаю, що, 

вот, саме рішення про об'єднання навколо міст і навколо міст обласного 

значення вона прискорить цей процес.  

Тому ще раз, не буду повторюватися, я хочу подякувати за минулий 

рік, за плідну співпрацю і сказати, що дуже б хотілося, щоб ми показали ще 

не один такий проривний крок в законодавстві саме в напрямку реформи і 

підтримки її безпосередньо для наших громад. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний Геннадій Григорович. Єдине що, 

хочу вас проінформувати, що за наслідками розгляду першого питання ми 

вирішили звернутися до Голови Верховної Ради з пропозицією про 

проведення окремої наради з представниками донорів, керівників фракцій, 

оскільки багато питань після того, як вони успішно пройшли комітет 

зависають на рівні Верховної Ради. І ми би просили, вас особисто, прийняти 

участь в такій нараді для того, щоб висловити позицію міністерства, щоб 

вона була висловлена і почута, і необхідність прийняття цих законів також 

було зафіксовано. Але при цьому це абсолютний секрет Полішинеля, що ви б 

згадали ті законопроекти, по яких немає неузгодженості, але це секрет 

Полішинеля, що у нас є низка законів, по яких у нас є політичні 

неузгодженості, ну, і зокрема, і, в першу чергу, мова йде про Закон про 

службу в органах. Є політичне бачення Президента – одне. Є політичне 

бачення комітету, трошки інше. І от неможливість знайти, ми робимо все, 

щоб знайти компроміс, але поки що ми його знайти не можемо. Я ще 
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тиждень назад був трошки більш оптимістичний, зараз я менш 

оптимістичний з питання можливості знаходження компромісу. Якщо  

міністерство нам зможе допомогти в цьому. "Нам", я маю на увазі, не лише 

комітету, а Верховній Раді в цілому, українським громадянам, ми будемо 

тільки раді сприйняти цю допомогу.  

 

ЗУБКО Г.Г. Сергій Володимирович, я сказав би, що нам дійсно 

важливо знайти компроміси і з точки зону Закону "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", і з точки зору Закону про дотримання Законів 

України і Конституції України на рівні органів місцевого самоврядування. 

Можливо, ми могли  би взагалі… Нам потрібно рухатися і в цьому напрямку, 

і в напрямку, так сказать, служби в органах місцевого самоврядування. Тому, 

я думаю, ми цей  процес почали в понеділок – да? – і я думаю, що ми  будемо 

в ньому рухатися.  

А з точки зору служби в органах місцевого самоврядування, я вважаю, 

що потрібно просто  зняти ті питання, які є, можливо, ми ще раз додатково 

там проведемо якісь консультації з Адміністрацією Президента – да? Від 

міністерства …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Проведіть, Геннадій Григорович. Проведіть.  

 

ЗУБКО Г.Г. …знайти спільну мову в цьому напрямку.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Геннадій Григорович.  

А ми переходимо до третього  питання порядку денного – про висновок 

якраз от… про Висновок Ради Європи щодо пропозиції про призначення 

заступника міського голови на конкурсній  основі  та про пропозицію 

Всеукраїнської асоціації органів  місцевого самоврядування, "Асоціації міст 

України" до Закону України "Про службу в органах місцевого 
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самоврядування". І я запрошую до слова керівника  Департаменту 

демократичного врядування Генерального директорату з питань демократії 

Генерального секретаріату Ради Європи пана Даніеля Попеску. Будь ласка, 

пане Даніель. Це  якраз щодо питання компромісу навколо … можливого 

компромісу навколо Закону "Про службу в органах місцевого 

самоврядування".  

 

ДАНІЕЛЬ ПОПЕСКУ. Дякую, пане головуючий.  

Питання компромісу зазвичай… звичайно, зовні компетенції Ради 

Європи, це – питання політичної дискусії. А Раду Європи попросили надати 

свої думки стосовно ідеї призначення заступника голови міста і 

трансформувати їх в держслужбовців.  

Коли ми отримали цю пропозицію, ми розглянули три різних питаннях: 

чи це… наскільки це співпадає з міжнародними обов'язками країни, в даному 

випадку України, чи це… Ну, звісно… згідно нашому скромному досвіду це 

добре, відповідно практиці великої кількості країн-членів ЄС. По першому 

питанню мушу сказати, що це  найскладніше питання. Тому що Європейська 

хартія місцевого самоврядування не вказує саме як заступників мерів міста 

треба призначати  або знаходити, обирати. Вона лише є, має дві різних статті. 

Перша – про те, як виконавчі кадри підбирати, там чітко зазначено, що і мер, 

і заступник, вони – члени виконавчої гілки. А ще одна стаття 3…. стаття 

була, є ще 6 стаття – це комплектація кадрова і адміністрація. 

На нашу думку, згідно духу хартії, не обов'язково згідно тексту такої 

пропозиції, така пропозиція не буде співпадати з духом хартії. Частково 

виконавча гілка, там заступник мера – то стаття 3 по раді та повноваженням і 

вписати це в 6 статтю, не співпадатиме з духом хартії. Наскільки це корисно, 

наскільки це корисна ініціатива взагалі, наша кваліфікована відповідь – ні, це 

не дуж… Ми розуміємо, що є такий намір Президента і багатьох політичних 

сил подбати про те, що є в місцевого самоврядування експертні знання. Але 

не всі ці експертні знання містяться в голові адміністрації і в головах різних 



34 

 

департаментів. Роль заступника голови міста, вона типово інша. Він заміщає 

мера, а мер сам – це обраний, обрана посада. В деяких випадках заступники в  

багатьох...  у великих містах їх може бути декілька таких заступників мера. 

Навести вам приклад, Страсбург, там їх 13 чи 14 заступників мера. Вони 

займаються певними полями діяльності від імені мера і тому їм потрібно 

впевненість, вони мають бути членами такого ж самого політичного 

спрямування як і мер. 

Ми розуміємо потребу мати експертні і  компетентні кадри до місцевих 

органів самоврядування. Ми вважаємо, що заступник мера не має бути 

призначеним як держслужбовець. І це не означає, що вони не можуть, що їх 

не можна навчати і готувати, і що адміністрування місцевого самоврядування 

не має мати голову адміністрації, це дуже потужна фігура. В деяких країнах є 

головний виконавчий директор, який є головою адміністрації. А при цьому 

мер, він якби президент ради більше. Але в будь-якому випадку ми не радимо 

цього.  

Стосовно того, як інші країни, який досвід у інших країн. Ну, в 

принципі майже всі європейські країни, там заступник мера – це політична 

фігура. І навіть сама ідея назвати заступника мера держслужбовцем 

означатиме плутанину певну в сприйнятті електоратом. Знову ж таки 

ситуація і статус заступника мера, вона відмінна в залежності від країни. Це 

не означає, що у всіх країнах заступники мерів, вони і винагороджуються 

місцевими органами влади. Це не означає, що вони працюють на повну 

ставку.  

В багатьох випадках заступник мера, у нього є обмежена кількість 

задач і він не працює якби на повноцінній посаді. Ми не очікуємо, що 13-14 

заступників мера в Страсбурзі є повноцінними штатними працівниками 

цього органу врядування. В деяких випадках країна може вибирати кількість 

заступників мера. В деяких країнах є в законі прописано, що обмежена ця 

кількість. Але в будь-якому випадку ідея того, що у вас буде мер, який є 
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держслужбовцем і який є непідзвітний населенню, в нашому випадку це 

дуже неоднозначно і не є те, що ми рекомендуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …виконавчого директора Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування, "Асоціації міст України" Олександра 

Володимировича Слобожана, принагідно ще раз вітаючи його з днем 

народження. 

 

СЛОБОЖАН О.В. Дякую. Дякую. 

Шановний голово, шановні члени комітету! Шановні запрошені! Я 

хочу вас проінформувати, що для нас питання Закону про службу в органах 

місцевого самоврядування надважливе. Весь цей час ми шукали можливі 

варіанти його вирішення. 14 лютого цього року відбулось засідання 

правління Асоціації міст, ми докладно розглядали можливі компромісні 

варіанти вирішення цього питання.  

До вас ми звернулися і дякую вам, Сергію Володимировичу, що на 

найближче засідання комітету ви винесли це питання, яке дуже важливе і в 

колі цих високоповажних гостей наших сьогоднішніх є можливість його 

розглянути. Ми надіслали рішення правління і просимо комітет його 

розглянути.  

Крім того, ми підготували вже фактично порівняльну таблицю, яка є 

технологічною по внесенню змін, які дають можливість, на наш погляд, і 

врахувати пропозиції Президента, і випустити цей закон, щоб він був 

переголосований у Верховній Раді, і саме головне, забезпечити інтереси 

органів місцевого самоврядування і, враховуючи, знову ж таки висновок 

Ради Європи. 

Тому ми просили би підтримки і просили б вашого сприяння, 

прискорення розгляду цього закону парламентом, його прийняття у зв'язку з 

цим, що це є підваленим саме децентралізаційної реформи. Без цього, на 

жаль, ми рухатись далі не зможемо.  
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Механізм тут чіткий описаний. Я, щоб часу не зволікати, не буду на 

ньому зупинятися, якщо будуть питання, готовий по ньому пояснити. Дуже 

розраховуємо на вашу підтримку і дуже вдячні за винесення цього питання 

на комітет.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре.  

Чи є запитання до пана Даніеля і пана Олександра? Якщо немає, хто би 

із колег хотів висловитись?  

Альона Іванівна Шкрум, будь ласка. 

 

ШКРУМ А.І. Колеги, я дуже коротко скажу, я думаю, що ситуація всім 

зрозуміла. Просто для всіх присутніх тут я хочу сказати, що Закон про 

службу в органах був прийнятий 9 лютого 2017 року. Тобто пройшов рік і 

майже місяць з того часу, як Рада прийняла його в другому читанні, ми над 

ним працювали приблизно рік в цьому комітеті, відпрацьовували кожну 

поправку. 22 березня він був заветований Президентом, повернути з двома 

лише зауваженнями: одне технічне, яке комітет одразу розглянув і прийняв, і 

одне  –політичне, на жаль,  яке комітет теж по ньому прийняв рішення, але не 

зміг з ним погодитися.  

Ну, я думаю, що ми всі прекрасно знаємо, в чому це було застереження 

і в чому тут політична історія. Єдине, що, знаєте, чим далі я працюю над 

реформою  державного управління і чим більше часу я знаходжусь на посаді 

народного депутата, тим менше для мене залишається речей, які є чорно-

білими. Але тут, от, питання чорно-біле, на жаль. І я відверто, так щиро 

здивована позитивним висновком, в тому числі, який підготував для нас 

Даніель Попеску з Ради Європи. Тому що висновок теж достатньо чорно-

білий. 

От, останній абзац цього висновку говорить про те, що надання 

заступників міським головам різного статусу з державними службовцями не 

стане позитивним сигналом, який би свідчив про намір української влади 
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посилювати автономію органів місцевого самоврядування. Це, очевидно, 

суперечить хартії, на яку ми комітетом покладаємось, коли говоримо про 

реформу місцевого самоврядування. 

Ну, і далі говориться про те, що, очевидно, що головна історія – це 

розподіл на політиків і державних службовців, як підставлена взагалі 

реформа державного управління, ну, вона, вона не буде виконана. 

Конкурсний порядок призведе до обмежень і несумісностей. І дуже багато 

технічних причин, які незрозуміло, як пропонує вирішувати пан Президент 

чи Адміністрація Президента, чи його юристи. Ну, і заступникам міських 

голів не слід мати статус державних службовців. Я думаю, що більшість 

людей тут це розуміють.  

Я просто ще хочу трошки часу приділити, подякувати тим членам 

нашого комітету, які, я знаю, останні півроку намагаються знайти цей 

компроміс, мають трошки більше можливостей ніж я у цих переговорних 

процесах і дійсно щиро намагаються цей процес запустити і вирішити. І я 

сподіваюсь, що спільно, сумісно, в тому числі за допомогою тиску 

міжнародних партнерів уже після такого відвертого аналізу ми зможемо 

досягти того, що принаймні не буде, не пройде там два роки, два з 

половиною, три роки і далі з моменту заветування Президентом цього 

важливого законодавчого акту.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Альона Іванівна.  

Колеги, хто ще хотів висловитись? Я, з вашого дозволу, дуже коротко 

скажу, що насправді комітет не сидів склавши руки весь цей рік. Ми дійсно 

робили різні намагання знайти різні компроміси. Я уже говорив про те, що 

ще тиждень назад я був трошки більш оптимістичний. На жаль, сьогодні 

мого оптимізму значно поменшало в тому, що ми зможемо знайти 

компроміс.  
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Але я би запропонував нам наступне рішення. Ну, по-перше, прийняти 

до уваги висновок Ради Європи, прийняти до уваги пропозицію 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціації міст 

України" і  продовжити консультації щодо знаходження компромісу по 

проходженню цього законопроекту у сесійній залі Верховної Ради як з 

керівництвом Верховної Ради, так і з фракціями, групами і народними 

депутатами.  

Немає заперечень, колеги? Хто за таке рішення, прошу проголосувати. 

Дякую.  

Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає.  

Я хотів лише ще раз подякувати і пану Даніелю Попеску, і "Асоціації 

міст України", і пану Олександру Слобожану за їх позицію, за їх висновки і 

за їх роботу і за їх бажання допомогти нам в той чи інший спосіб знайти 

компроміс щодо дійсно дуже важливого для України закону – Закону "Про 

службу в органах місцевого самоврядування".  

А ми переходимо до шостого питання порядку денного – про 

інформації щодо перейменування селища міського типу Більмак 

Більмацького району Запорізької області.  

Це моя інформацію до вас, шановні колеги. Ми розглядали це питання і 

ми його відкладали до розгляду питань в судах. Ми маємо за станом на 

сьогоднішній день наприкінці грудня Апеляційний адміністративний суд 

Дніпропетровської області своєю постановою визнав протиправним та 

скасував рішення Більмацької селищної ради про пропозицію  щодо 

перейменування СМТ Більмак Більмацького району Запорізької області на 

селище міського типу Кам'янка, а відтак у нас відсутні будь-які підстави далі 

тримати це питання на контролі. Просто я інформую вас про те, що ми його 

знімаємо з контролю і беремо до відома рішення і Дніпропетровського 

апеляційного адміністративного суду, а також всі ті звернення, які до нас 

надходили з цього питання.  

Немає заперечень? Ні.  
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Тоді йдемо далі. Ми переходимо до сьомого питання: про 

перейменування міста Переяслав-Хмельницького  Київської області. У нас 

повинен був би доповідати Олександр Володимирович Дехтярчук, але я 

знаю, що в Олексія Олексійовича Гончаренка є пропозиція з цього приводу. 

Будь ласка.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні колеги, є пропозиція перенести розгляд 

цього питання на наступне засідання комітету щоб мати можливість 

додатково  вивчити всі документи необхідні.  

З цією пропозицією я ознайомив міського голову міста Переяслав-

Хмельницький, і також він із розумінням до цього віднісся.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Колеги, немає заперечень?  

Якщо немає, ми переносимо на наступне засідання комітету питання 

номер сім. І переходимо до питання номер вісім. Про проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері 

державної служби (реєстраційний номер 7528) (автори – група народних 

депутатів). Доповідає голова підкомітету Альона Іванівна Шкрум. Будь 

ласка, Альона Іванівна.  

 

ШКРУМ А.І. Дякую, колеги. 

Колеги, це той законопроект, який теж ми розглядали досить давно. 

Історія у нього проста. Можливо, ви пам'ятаєте, що законопроект 4526 ще 13 

липня 2016 року подав Кабінет Міністрів і він якраз має завершувати 

частково реформу державної служби, врегулювавши і несши зміни до інших 

законів України у зв'язку з прийняттям Закону "Про державну службу". 

Ну, ви знаєте, що мова йде про ті органи, які є більш самостійними, є 

конституційними органами, закріпленими в Конституції, мають окремі 

закони. Це Рахункова палата, ЦВК, Антимонопольний комітет, НАБУ, СБУ, 
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ну, і купа інших органів, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, та 

інші. Ми комітетом тоді вирішили доопрацювати законопроект уряду, тому 

що в законопроекті уряду деякі органи, які на той час ще навіть не були 

створені, вони, до них, очевидно, до їх законів не вносились зміни. Також в 

законопроекті уряду не було органів саме Державного бюро розслідувань 

(ДБР). Ну, знову ж таки тому, що воно не було на той час створене. Служба 

безпеки, розвідувальні органи, Нацполіція. І тому ми доопрацювали 

законопроект комітетом. Але там виникли суперечності і знову ж таки 

політичні проблеми з внесенням змін до Закону про місцеві державні 

адміністрації, а також до Закону про Кабмін і ЦОВ , оскільки 

напрацьовується зараз окремий закон зі змінами до Закону про Кабмін і ЦОВ. 

Тому ми всі ці суперечності зняли, перенесли законопроект. Ну, і в 

принципі тут не має бути вже жодних проблемних політичних питань. Це 

зміни лише до тих законів, які ми погоджували з самими органами. Це 

Антимонопольний комітет, Рада нацбезпеки і оборони, державне 

регулювання ринку цінних паперів, Фонд держмайна, прокуратура, про 

Рахункову палату, про Національний архів, про Представництво Президента 

в Автономній Республіці Крим, про СБУ та інші органи. В принципі з усіма 

цими органами були проведені консультації ще більше року тому, коли ми 

цей закон напрацьовували. І головна ідея – це розмежування політичних 

посад і посад державної служби, створення посади керівник апарату, ну, і в 

принципі урегулювання тих питань з Законом "Про державну службу".  

Я особисто заявляю, що тут немає проблемних питань і зняті всі зміни 

до Закону про місцеві державні адміністрації, і також зняті зміни до законів 

Кабінет Міністрів і центральні органи виконавчої влади, щоб уже жодним 

чином не ризикувати з прийняттям цього законопроекту. Ми його розглянули 

на підкомітеті і пропонували б підтримати за основу. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Альона Іванівна.  



41 

 

Костянтин Олександрович Ващенко, можливо, а після цього запитання 

і… 

 

ВАЩЕНКО К.О. Дякую, Сергій Володимирович.  

Ми двома руками підтримуємо прийняття цього закону, тому що скоро 

буде друга річниця як НАБУ… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це кнопкодавство.  

 

ВАЩЕНКО К.О. … Закон "Про державну службу", але досі ми маємо 

різне регулювання державної служби в різних органах. І тому те, що цим 

законом передбачається 25 інших законів привести у відповідність до Закону 

про державну службу якраз усуне ті величезні проблеми, які існують в цих 

питання в окремих державних структурах. І я підтверджую, що дійсно тут 

зняті всі проблемні питання, які викликали будь-які суперечності. І просив би 

комітет підтримати і за основу, і в цілому цей законопроект. Це дуже 

важливо. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Костянтин Олександрович.  

Колеги, чи є запитання до Альони Іванівни, Костянтина 

Олександровича? Хто хотів висловитись?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тобто я теж так бачу, що у нас немає будь-яких, 

там, жорстких заперечень. Єдине, що я завжди із застереженням відношуся 

до в цілому таких достатньої великих законопроектів, я би просив 

підтримати пропозицію за основу, а якщо Верховна Рада визначиться в 

цілому, то це позиція Верховної Ради.  
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Колеги, немає заперечень? Тобто рекомендувати за основу, тим більше, 

в нас там є зауваження ГНЕУ, але, ну, нетехнічного характеру. Хто за те, щоб 

підтримати за основу цей законопроект і рекомендувати Верховній Раді 

прийняти його за основу. 

Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. Рішення 

прийнято одноголосно. І доповідати за традицією буде у нас Альона Іванівна 

Шкрум, яка доповідає, якщо немає інших кандидатур, звичайно. Немає, 

колеги? Хто за те, щоб Альона Іванівна була доповідачем? 

Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. Рішення 

прийнято одноголосно. Ми завершили восьме питання порядку денного.  

Переходимо до дев'ятого питання порядку денного про проект Закону 

про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" щодо вирішення питання покладання обов'язків 

старости у деяких випадків до обрання його на перших виборах старости 

(реєстраційний номер 8019).  

Доповідає Олександр Володимирович Дехтярчук. Будь ласка.  

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановне товариство, коротко по цьому 

законопроекту, запропонованого нашим колегою народним депутатом паном 

Бубликом, на жаль, сьогодні він відсутній. Законопроектом пропонується 

внести зміни до Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

добровільне об'єднання територіальних громад" та визначити, що у випадку, 

якщо особа, яка здійснювала повноваження сільського (селищного) голови 

відповідної територіальної громади до об'єднання, не може за законом або ж 

відмовляється виконувати обов'язки старости, то ці обов'язки покладаються 

на секретаря сільської (селищної) ради територіальної  громади, яка увійшла 

до складу об'єднаної територіальної громади.  

Передісторією появи цього законопроекту було звернення до нашого 

комітету Національного інституту стратегічних досліджень, які, зокрема, 

вказують, що існують прогалини у вирішенні питання покладення обов'язків 
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старости до обрання його  на перших виборах старостою у деяких випадках. 

Як ми спілкувалися з нашим секретаріатом, на жаль, подібні ситуації мають 

місце на сьогоднішній день.  

Тому пропозиція Головного науково-експертного управління про те, 

щоб повернути законопроект на доопрацювання, наразі мною та на 

підкомітеті, як обговорювалося, вона, як на мене, є не зовсім досконалою. І 

хоча законопроект є  коротким доволі і простим, складається практично з 

одного речення, я все-таки пропонував би його винести за основу і винести 

на широке обговорення, власне, у сесійному залі. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олександр Володимирович. 

Шановні колеги, чи є запитання до Олександра Володимировича? Да! 

Ні? Андрій Олександрович, ні? Ви просто хотіли висловитись.  

Андрій Олександрович Река, будь ласка, мікрофон…. Мікрофон!   

 

РЕКА А.О. … наш колега подав такі зміни, але практика показала, що 

нам потрібно визначити термін після проведення виборів у громаді – термін 

виборів старости. Ми ті громади, вісім… в одній об'єднаній громаді 8 

сільських рад, виконуючі обов'язки старост яких не можуть надавати ні 

послуги, так законом прописано, старости можуть це робити, а виконуючі 

обов'язки не можуть. А вони їм пообіцяли, що ми до виборів 2020 року не 

будемо обирати старости, щоб ти допрацював спокійно на пенсії ці ще два 

роки.  

Тому туди, я думаю, треба його відкласти на слідуючий раз, щоб 

добавити таку норму.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Олександрович.  

Олександр Володимирович Дехтярчук, будь ласка.  
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ДЕХТЯРЧУК О.В. В принципі пропозиції ваші можна буде додати. 

Тому ми і пропонуємо прийняти за основу, а далі при підготовці до другого 

читання можна буде доопрацювати цілу низку інших питань.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Хто ще хотів висловитись? Якщо немає більше бажаючих висловитись, 

було пропозицій дві. Перша пропозиція від підкомітету підтримати в 

першому читанні, да, за основу. 

І друга пропозиція була від Андрія Олександровича повернути чи 

відкласти розгляд. Да, пан Слобожан, будь ласка. 

 

СЛОБОЖАН О.В. Ми аналізували цей законопроект і є певна 

проблема. Що у разі дострокового припинення повноважень, якщо наділити 

цим правом секретарів, які і так по закону є в. о., то це проблему не вирішує. 

Ми в своїх пропозиціях пропонуємо, що право голові ОТГ надати, щоб він 

міг делегувати виконання обов'язків посадовій особі – члену виконавчого 

комітету. І це тоді зніме питання. Тому що уявіть ситуацію, коли секретар 

ради теж відмовиться, коли він виконує обов'язки. Ми не вирішимо це 

питання. А тут пропозиція зустрічна.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре. 

Я думаю, що ми могли би підтримати за основу і обговорити всі 

можливі варіанти під час підготовки до другого читання. Тому, колеги, ще 

раз. У нас було дві пропозиції, які прозвучали. Я ставлю їх в порядку 

надходження. 

Хто за те, щоб рекомендувати зазначений законопроект Верховній Раді 

підтримати у першому читанні за основу? Хто – за? Прошу голосувати. 

Дякую.  

Хто – проти? Один. Хто – утримався? Немає.  
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Рішення прийнято.  

Дякую. Тоді немає сенсу розглядати в подальшому другу пропозицію. 

І в зв'язку з тим, що скоріш за все Микола Трохимович не зможе 

презентувати цей законопроект… Чи я би запропонував наступним чином. 

Якщо буде Микола Трохимович, то хай Микола Трохимович презентує. Але, 

якщо його не буде, ну, ми знаємо, що у нього там є певні проблеми із станом 

здоров'я, то тоді Олександр Володимирович Дехтярчук. Хто за таке рішення, 

прошу проголосувати щодо людини, яка буде презентувати позицію 

комітету. Дякую.  

Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає.  

Рішення прийнято одноголосно. Ми вичерпали дев'яте питання порядку 

денного. І ми переходимо до… 

 

РЕКА А.О. Можна я до вас?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, Андрій Олександрович.  

 

РЕКА А.О. От я тільки, буквально два тижні був на окрузі, і цих 

проблем зустрів… найбільші проблеми – те, що вони не можуть працювати. 

Одна селищна рада – Козельщанська – об'єднала вісім сільських рад, і вони 

вирішили вибори, голова так вирішив, вибори не проводити старост, і будуть 

оці старости мучити людей… (Шум у залі) І будуть ці старости мучити 

людей. Вони не надають їм послуг тих, які законом визначені. То чого ми 

повинні відтягувати, а не призначити на протязі місяця там чи півтора про 

вибори старост? Щоб не голова рішав, вибори призначати чи не призначати, 

а закон зобов'язав на протязі місяця. Ми тормоз включили і дальше не 

розвиваємося. (Шум у залі)  

Не надо примушувати нікого, треба, щоб на протязі місяця були 

призначені вибори.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Олександрович! 

Ми дуже завжди з повагою ставимося до всіх ваших зауважень, але 

якщо цей законопроект буде підтримано Верховною Радою в першому 

читанні, у вас  буде можливість внести відповідну поправку, і звичайно ж, ми 

її… або низку поправок, які вашу пропозицію висвітлюють, і ми, звичайно ж, 

її обговоримо під час підготовки до другого читання.  

Дякую за розуміння.  

Ми  переходимо до десятого питання порядку денного – про проект 

Закону 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) (реєстраційний 

номер 6466). Наголошую, що це – повторне друге читання.  

Коротке вступне слово пана Олександра Дехтярчука, і ми переходимо 

до голосування ти поправок, які розглядалися на підкомітеті з питання цього 

законопроекту.  

Будь ласка, пане Олександре.  

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Шановне товариство, цей законопроект уже "з 

бородою". Приємно, що сьогодні представники Ради Європи звертали увагу 

на необхідність прийняття  цього законопроекту. 100 міст обласного 

значення в Україні, володіючи неабияким фінансовим, управлінським 

потенціалом, не можуть уже кілька місяців вирішити питання  отримання  

статусу об'єднаної територіальної громади, а тоді відповідно уже прийнятого 

нами законодавства розпочати процес приєднання до міст обласного 

значення суміжних територій сільських рад.  

Як на мене, це питання розвитку громад. Ну, і в черговий раз 

підкомітет, яким керував Микола Трохимович Федорук розглянув це 

питання, отримано цілий ряд поправок, власне, до цього законопроекту. Ці 

поправки були обговорені підкомітетом, на якому я брав участь, були 
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представники секретаріату працівники. Ну, і наразі ми робимо чергову 

спробу внести цей законопроект на розгляд, власне, сесії Верховної Ради. Ну, 

звичайно, якщо буде зараз підтримка депутатів нашого комітету.  

Хотів би зазначити, що окремо я звертаюсь до нашого колеги пана 

Василя Гуляєва, з яким ми обговорювали це питання і виникала пропозиція 

така конструктивна стосовно зазначення в "Перехідних положеннях" 

моменту введення в дію цього законопроекту. Пане Василь, називалася дата 

листопад місяць, так? От. За таких умов ми, підкомітет погоджувався на 

підтримку цього deadline, якщо, звичайно, і ви, і фракція, яку ви 

представляєте підтримає цей законопроект. Дуже важливо, в кожного на 

окрузі свої умови, ми це розуміємо, свої обставини. Але для розвитку 

децентралізації це можливість додати серйозні зусилля, які є саме в містах 

обласного значення для поштовху децентралізації, понад 100 міст чекають 

цього рішення. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Олександр Володимирович. 

Я думаю, що до цієї пропозиції ми повернемось після того, як 

пройдемо всі 13 поправок і це буде в рамках 14 комітетської поправки, і ми 

це питання обговоримо і вирішимо його.  

Колеги, чи є запитання до Олександра Володимировича?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає, то ми переходимо до розгляду поправок.  

Колеги, вам всім роздана таблиця поправок до цього законопроекту і 

ми починаємо голосувати поправки.  

1 поправка Миколи Трохимовича Федорука врахована. Колеги, хто за 

таку пропозицію, прошу голосувати.  

Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. Рішення 

прийнято одноголосно.  
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2 поправка Нестеренка відхилена. Хто за таке рішення колеги, прошу 

голосувати.  Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. Рішення 

прийнято одноголосно.  

3 поправка Нестеренка відхилена. Хто за таке рішення, колеги, прошу 

голосувати. Дякую. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення 

прийнято одноголосно.  

4 поправка пані Оксани Продан врахована редакційно. Пані Оксана, ви 

присутні, чи є бажання висловитись? Немає бажання висловитись. Це завжди 

добре. Ми це вітаємо на комітеті.  

Поправка номер 4 врахована частково. Хто за таке рішення, прошу 

голосувати. Дякую. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення 

прийнято. 

5 поправка Олени Володимирівни Ледовських. Незважаючи на те, що її 

нема, її поправка врахована.  

Хто за таке рішення, колеги, прошу голосувати. Дякую. Хто – проти? 

Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. 

6 поправка Нестеренка на цей враз врахована.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто – проти? Немає. 

Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. 

7 поправка Івченка відхилена.  

Хто за таке рішення, колеги, прошу голосувати. Дякую. Хто – проти? 

Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. 

8-а, Євтушок. Відхилена. 

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто – проти? Немає. 

Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

Поправка нашого колеги Василя Олександровича Гуляєва відхилена. 

Василь Олександрович, щось скажете? (Шум у залі) Будете… Нормально.  

Ну, якщо нормально, то хто за те, щоб відхилити цю поправку, прошу 

голосувати, колеги. Дякую. Хто – проти? 1 – проти. Хто утримався? Немає. 

Але рішення прийнято, Василь Олександрович.  
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….. поправка пані Оксани Продан врахована. Ви не будете 

заперечувати, Оксана? 

Хто за таке рішення, прошу голосувати? Дякую. Хто – проти? Немає. 

Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

Гусак, номер 11 поправка. Врахована частково.  

Хто за таке рішення, прошу голосувати, колеги. Хто – проти? Немає. 

Хто утримався? Немає.  

12 поправка Василя Олександровича Гуляєва. Відхилена, Василь 

Олександрович. Не хочете висловитись? Добре.  

Хто за те, щоб відхилити поправку Гуляєва номер 12. Хто – за? Дякую. 

Хто – проти? Один. Хто утримався? Немає. Але рішення прийнято.  

І 13 остання поправка народного депутата Дмитра Шпенова врахована 

частково. 

Хто за таке рішення, прошу голосувати, колеги. Хто – проти? Немає. 

Хто – утримався? Немає.  

І ми тоді домовилися, що ми проговоримо 14 поправку щодо дати 

набрання чинності, наскільки я розумію.  

Василь Олександрович, да, будь ласка, вам слово.  

 

ГУЛЯЄВ В.О. Ну, это не просто как бы для округов или каждого 

округа. То есть, почему именно 1 листопада? Потому что з 1 листопада, то 

есть у громад будет шанс пойти еще на одни выборы. И, когда уже выборов 

не будет, пускай, вот, сейчас, дадим этим громадам, которые там живут, 

пускай они определятся, пускай они посмотрят и пускай они объединяются. 

Если не захотят объединятся, пускай они приєднаються до тих громад. То 

есть, вот, есть такая пропозиція, ми з Николаем Трохимовичем обговаривали, 

вот, ну, вот так.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Олександрович. 
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Тобто є пропозиція оформити 14 поправку від комітету, в якій…  

Гуляев. Гуляев. Який пропонує зазначити, що цей закон набирає чинності з 1 

листопада 2018 року.  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, колеги.  

 

_______________. (Не чути)  

 

_______________. Звичайно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Геннадій Григорович Зубко, будь ласка, мікрофон. У 

нас просто йде стенограма. Геннадій Григорович, да, будь ласка. 

 

ЗУБКО Г.Г. Дивіться, я ще раз хочу наголосити, щоб ви подивилися 

мапу України, яка на сьогоднішній день складається з об'єднаних 

територіальних громад. Площа території України, яка вже покрита, да, але 

кількість населення все одно залишається на рівні 7 мільйонів. Нам потрібно 

дуже активно залучити міста обласного значення в цей процес, як з доповіді 

пана Олександра Дехтярчука, ми почули, це те, що питання сьогодні біля 100 

міст обласного значення чекають такого рішення. 1 листопада це означає, що 

ми втрачаємо цей рік повністю. Далі ми переходимо в рік виборчий як 

парламентський, так і президентський. І означає, що до 2020 року практично 

це питання буде в повітрі.  

Зараз ми маємо прийняти таке рішення в парламенті, яке дасть 

можливість ще до осені, до кінця цього року разом, коли будуть 

призначатися нові вибори в новостворених громадах, да, то можливість 

включити в цей процес міста обласного значення. Я не розумію чому для 

країни, яка йде по реформі, зараз втрачати цілий рік, а, можливо, і 3 роки, бо 
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ми йдемо по загрозі втрати трьох років, виключення великої кількості людей, 

які могли би об'єднати навколо себе громади і мати можливість по залученню 

інвестицій та створенню робочих місць, по можливості створення соціальної 

інфраструктури навколо цих міст, ми просто виключаємо їх із суспільного 

життя.  

І я скажу, що для мене це – дискримінація людей, які на сьогоднішній 

день мають рівні можливості, проживаючи на таких територіях і в таких 

громадах, які не мають можливості долучитися до цього процесу. 

Ви зрозумійте,  якщо взяти обсяг людей, яких ми виключаємо  просто 

на три роки з реформи, це величезний обсяг людей.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Геннадій Григорович.  

Я зараз надам слово всім. Я, з вашого дозволу, коротенько  

прокоментую.  

Але ми повинні мати на увазі і пам'ятати – да? – що це у нас повторне 

друге читання. Це означає, що з політичної точки зору – да? я не люблю цих 

слів на комітеті – що з політичної точки зору у нас є проблеми з голосами в 

сесійній залі. І я, погоджуючись чи не погоджуючись з тим, що зараз сказав 

пан віце-прем'єр, на жаль, з політичної точки  зору, змушений констатувати, 

що не все так добре. І я за те, щоби дати сесійній залі якусь… якийсь люфт і 

якісь можливості.  

Якщо ми зараз цієї поправки взагалі не приймемо – я не за цю 

поправку, я просто кажу  технологічно – якщо  ми її не приймемо, то в залі у 

нас внести цю поправку не буде жодної можливості. Тобто … Тому от я би з 

точки зору просто технології, не підтримуючи ідеологію ні одну, ні другу, я 

би пропонував якусь дату зазначити, щоб ми, принаймні могли в сесійній залі 

розпочати дискусію з цього приводу. Я погоджусь там з… Да?  

Олексій Олексійович Гончаренко, потім пані Оксана Продан, потім 

Любомир Львович Зубач.  

Да! Олексій Олексійович, будь ласка.  
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ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. 

Шановні колеги, я би хотів підтримати все-таки позицію Геннадія 

Григоровича, і якщо… як слушно ви зауважили, що нам потрібно визначити 

якусь дату, щоб дати люфт, давайте дамо дату і набагато там ближчу, 

наприклад, 1 травня, якщо ми можемо це використати технологічно. Але все 

ж таки давайте цю дату поставимо близько.  

А Василю Олександровичу, є великі взагалі сумніви щодо цього. 

Дійсно, політично, на жаль, ми  бачимо, що цей закон має проблеми з 

проходженням через залу Верховної Ради, на жаль, бо закон є надзвичайно 

важливим. Тому, я вважаю, що все ж таки ми маємо його приймати. Дякую.  

Така пропозиція. Поставити, якого, там, Геннадій Григорович, 1 липня, 

ви кажете?  

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Ну, мені здається 1 травня краще. Тоді моя 

пропозиція 1 травня. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Оксана Петрівна Продан, потім – Любомир Львович Зубач, потім –  

Андрій Олександрович Река.  

 

ПРОДАН О.П. Шановний Сергію Володимировичу! Шановні колеги! 

Я, вибачте, але буду звертатися зараз до Василя Олександровича. Шановний 

Василь Олександрович, я вас прошу підтримати пропозицію і віце-прем'єра, і 

колеги Олексія Гончаренка, і все-таки погодитися на дату ближчу до 1 

травня, тому що, насправді, як говорив Олександр Дехтярчук, понад 100 

обласних центрів і міст чекають цього закону, він був внесений в травні 

минулого року, рік він йде. І в самому уже з поправками проекті є норма, яка 
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дозволяє не проводити, да, необов'язковість проведення виборів. І я прошу 

саме вас, вас, вашу групу підтримати цю позицію і нехай це не буде з 

моменту прийняття закону, можливо, ми його приймемо вже в березні, але 

принаймні з 1 травня погодити цю норму і підтримати так законопроект. 

Тому що, насправді, його чекають всі міські, ну, багато міських рад, хоча є і 

такі, які не хочуть. Дякую вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановна Оксана Петрівна.  

Я єдине, що думаю, що не треба зараз переконувати Василя 

Олександровича в чомусь, у нього буде час подумати і подивитися на 

ситуацію, і у них буде можливість провести політичні консультації, і так далі. 

Любомир Львович Зубач, будь ласка. 

 

ЗУБАЧ Л.Л. Якщо подивитися на це питання технологічно, то, мені 

здається, якщо ми відтермінуємо це до 1 листопада, то, ну, знаєте, воно от з 

точки зору, якщо ми візьмемо громаду, яка є біля міста обласного значення, 

так. Тобто приймемо ми цей закон чи не приймемо у неї все одно буде 

зберігатися право або об'єднатись так, як вона вважає за потрібне, або 

приєднатись. Тобто все одно вона буде мати простір для маневру. Але, якщо 

ми цього не приймемо, то це буде дискримінаційно з точки зору права 

приєднатись. Все одно в будь-якому випадку воно приймається за їхнім 

рішенням, інакше це неможливо.  

Тому мудру пропозицію подав пан Олексій Гончаренко оця дата 1 

травня, я думаю, могла би бути компромісною.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Любомир Львович.  

Андрій Олександрович Река, потім – Василь Олександрович Гуляєв.  

 

РЕКА А.О. Я підтримую тут уже думки, висказані, з якими я 

погоджуся, – 1 травня. І ждуть, чекають міста, тому що ми сьогодні… не 
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можна навіть змінити межі, перенести, не приймемо рішення. А коли вони… 

А в них це буде поштовх – об'єднуватися, і межі ви свої поміняєте.  

А що стосується Василя Олександровича, хтось його налякав, що це 

тільки 1 травня, так  треба 1 травня обов'язково об'єднуватися. Ваші будуть 4 

роки ще об'єднуватися, тому що сильна і вона не буде спішити це робити, і 

все  буде залежати від них, від вашої громади. І від вас.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Андрій Олександрович. 

Василь Олександрович Гуляєв.  

 

ГУЛЯЄВ В.О. Ну, к сожалению, 1 травня нічого не рішає. І я думаю, 

що буде доцільно, коли прийме ЦВК рішення вже про створення следующих 

виборів, когда будет, вот… Це коли буде, якого там числі ЦВК приймає на 

жовтень місяць вибори? (Шум у залі) Ні-ні-ні! Я кажу, кажу! Тому не буде… 

Ні! Я розумію – приєднання,  то не буде роздвоєння, тобто уже хто пішов – 

той пішов і об'єднує громади, ЦВК прийнято рішення – все! Будуть у жовтні 

вибори. Хто хотів зробити об'єднану громаду, а хто вже не схотів зробити 

об'єднану громаду, пускай  приєднується. (Шум у залі) Ні, не 20-го.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Василь Олександрович.  

Олена Петрівна Бойко.  

 

БОЙКО О.П. Шановні колеги, якщо пам'ятаєте, десь у грудні  2017 

року я доповідала про дві постанови Центральної виборчої комісії 

стосовно… неправомірні, і я досі впевнена, що вони є неправомірними, 

стосовно того, що Центральна виборча комісія приймала зміни до порядку 

призначення перших виборів і прийняла порядок додаткових виборів, яким 

вказала, що вона буде приймати рішення тільки двічі на рік: кінець квітня – 

остання неділя квітня, і остання неділя жовтня.                                                      
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На жаль, я переконана ще раз, що це неправомірно, що це не може бути 

таким чином, щоб Центральна виборча комісія на свій розсуд трактувала 

норми закону, а в законах такого немає, тим не менше, вони вбачають це за 

правильне. І ми маємо врахувати, що вони саме так і вчиняють досі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олена Петрівна.  

Колеги, хто ще хотів висловитися? Але на столі є дві пропозиції, які 

прозвучали. Тобто сформувати поправку – проти цього заперечень немає. 

Перша пропозиція була – 1 листопада 2018 року, і друга  пропозиція – 1 

травня 2018 року. (Шум у залі)  

Да, пан Олександр Олександрович Слобожан, будь ласка.  

 

СЛОБОЖАН О.О. В мене велике прохання до членів комітету, щоб 

сьогодні відбулося не тільки свято моє, а 146 міст – членів асоціації міст. 

Будь ласка, підтримайте поправку, що… Ми хотіли 1 квітня, звісно, щоб 

найскоріше, але це компромісна поправка – 1 травня. Будь ласка! (Шум у 

залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Олександр! Ми – демократичний, ми 

все проголосуємо. Не переживайте.  

Пан Юрій Ганущак. Але якщо можна, коротко. Просто, пане Юрію, 

насправді, позиції очевидні. І ми зараз нікого не переконаємо аргументами, 

тим більше, що насправді те, про що каже Василь Олександрович, рішення 

приймається, комітетське рішення приймається тут, але є в нас ще рішення 

Верховної Ради, яке приймається за межами цього комітету. Тому… Позиція 

комітету, мені здається, очевидна. Просто щоб ми не переконували один 

одного зараз. Да!  

Але, пан Юрій, будь ласка, ми – демократичний комітет, надаємо слово 

всім.  
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ГАНУЩАК Ю.І. В любому випадку, ще два аргументи. Перший 

аргумент – бюджет. Тобто  просто вже далі бюджету не буде, самі розумієте, 

він вже буде зверстаний – 1 листопада.  

А другий аргумент, от Река і Бойко казали, що  дайте нам карту. А ми 

не можемо  карту зробити! Знаємо, як воно буде виглядати. Тобто йде 

фактично паралізування. А ми маємо фактично до  1 липня дати вам карту, як 

вона має виглядати, щоб дійсно звикали люди. Тому ви просто блокуєте 

роботу надалі не цих міст, а всього процесу, абсолютно всього процесу.  

Тому 1 травня – це, я думаю, є найкраща позиція. І виборів все одно ж 

немає, там же "пропорційка". Тобто в нас по закону до міст обласного 

значення вибори не проводяться при приєднанні, тому ваші страхи трохи 

необґрунтовані. Але…  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Юрію.  

Єдине, що я хотів би зазначити, що в цьому комітеті точно ніхто нічого 

не блокує – да? Ми зараз знаходимося в режимі робочого обговорення, і 

кожна позиція була озвучена, кожна позиція має певні аргументи за собою і 

так далі.  

Тобто, колеги, немає заперечень в тому, щоб сформувати отаку 

поправку, що цей закон набирає чинності з 1 такого-то 2018… 

 

_______________. (Мікрофон вимкнено) … позицію свою про листопад, 

я просто інформував в даному випадку, якщо… (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я так розумію, що Василь Олександрович 

поправку про листопад по факту заявив. Чи ні, Василь Олександрович? 

 

ГУЛЯЄВ В.О. Ну, я еще раз говорю, то есть травень нічого не вирішує, 

якщо, может быть, даже 1 вересня чи 1 августа – тоді буде вирішувати, коли 
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прийме ЦВК рішення по об'єднання вже громад других, які хотіли 

об'єднатися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний Василю Олександровичу, дивіться, ми 

зараз повинні формалізувати результати, наслідки нашої дискусії. Тобто ви 

пропозицію підтримуєте чи ви від неї відмовляєтесь? І якщо ви її 

підтримуєте, то скажіть мені вересень чи листопад, я ж повинен внести це на 

папір.  

 

ГУЛЯЄВ В.О. Вересень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вересень. 1 вересня.  

 

ГУЛЯЄВ В.О. 1 вересня. Підтримую, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

Шановні колеги, ми переходимо до голосування. У нас була перша по 

факту поправка про травень, оскільки пан Дехтярчук зняв поправку про 

листопад. Значить, поправка, яку сформулював Олексій Олексійович 

Гончаренко (і він буде зазначений у нас автором в таблиці), цей закон 

набирає чинності з 1 травня 2018 року. Хто за таке рішення, прошу 

голосувати.  

 

(?) МАЛЮГА А.В.  Треба 5 голосів.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім голосів – за. 

Хто – проти цієї пропозиції? Один. Хто - утримався? Один. Але рішення 

прийнято. Рішення прийнято і автором в таблиці буде зазначений Олексій 

Олексійович Гончаренко.  

Колеги… 
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_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просите поставити. Добре. І… Так, так. Дякую. 

Дякую, Анжела Володимирівна.  

Колеги, є… Ні, ваша поправка підтримана, а є поправка Гуляєва. Цей 

закон набирає чинності з 1 вересня 2018 року. Хто за таке рішення… Хто за 

те, щоб підтримати поправку Гуляєва, прошу голосувати.  

Один. Поправка відхилена. Але вона потрапляє у нас у таблицю 

загальну. Ми пройшли всі поправки. Чи є якісь іще поправки, колеги?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає, ще одне голосування, яким ми повинні, 

за наслідками розгляду комітетом у повторному другому читанні, 

рекомендувати Верховній Раді, за наслідками розгляду в другому читанні 

прийняти цей законопроект в другому читанні та в цілому. Хто за таку 

позицію, прошу голосувати.  

Дякую. Хто - проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято 

одноголосно. І визначаємо доповідача. 

 

МАЛЮГА А.В. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Дякую, Анжела Володимирівна. 

В разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді доручити комітету при підготовці відповідно 

на підпис Голові Верховної Ради здійснити його техніко-юридичне 

доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради. Нема заперечень, колеги? Хто – за? Дякую. Хто – проти? 

Немає. Хто утримався? Немає. 
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Доповідає Федорук, якщо Федорук з якихось причин не зможе, то 

Дехтярчук. Немає заперечень, колеги? Хто за таке рішення, прошу 

голосувати. Дякую. Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. 

Ми вичерпали 10 питання порядку денного. Ми переходимо до 11 

питання порядку денного – про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо професійного навчання державних 

службовців (реєстраційний №7009). Автори – група народних депутатів. До 

повідає голова підкомітету Альона Іванівна Шкрум. Будь ласка, Альона 

Іванівна. 

 

ШКРУМ А.І. Колеги, на жаль, на підкомітеті ми не змогли повністю 

розглянути цей законопроект і дійти якоїсь думки конкретної, оскільки ми, в 

принципі, працюємо завжди комітетом і намагаємося знаходити консенсус, 

ми прийняли рішення на підкомітеті, що ми зробимо ще одну робочу групу... 

зустріч на наступному тижні з представниками, можливо, НАДУ, з 

представниками Нацагенства і, я думаю, вийдемо на якесь буде погоджене 

рішення на наступний комітет. Тому, якщо є ваша ласка, я б просила 

перенести це питання.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я бачу погляд Василя Степановича Куйбіди з 

цього приводу не дуже добрий. Але, Василь Степанович, так сталося. 

Колеги, є пропозиція відкласти розгляд цього питання. Немає 

заперечень? 

 

_______________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми перенесли розгляд цього питання. Переходимо до 

"різного". Чи є питання по "різному". Любомир Львович Зубач, будь ласка. 
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ЗУБАЧ Л.Л. Шановні колеги, шановні присутні, в мене дві інформації: 

одна – приємна, одна – не дуже. Почну з позитивної інформації. Хотів би 

сказати, що 22-23 березня у місті Львові запланований черговий Форум 

місцевого самоврядування. Ініціатори ґречно запрошують депутатів нашого 

комітету відвідати форум. І зі свого боку так само я звертаюсь з відповідним 

проханням. І хотів би попросити комітет можливості на цьому Форумі 

місцевого самоврядування у нас створена робоча група по вдосконаленню 

законодавства з питань локальної демократії. 

Я як співголова робочої групи, якщо вийде в Олени Петрівни, ми 

хотіли би на цьому форумі презентувати ті напрацювання, які є, порадитися з 

людьми. Можливо, отримаємо якийсь корисний фідбек. Тому, якщо комітет 

не заперечує, то я хотів би мати в цьому вашу підтримку.  

І друге питання трошки менш приємне. В першій половині 

сьогоднішнього засідання ми говорили про досягнення і переваги 

децентралізації. Але в процесі діяльності органів місцевого самоврядування 

вже не перший раз на комітеті ми розглядаємо різного роду ексцеси, які 

виникають. І хотів би з цього приводу так само надати коротку інформацію. 

23 лютого в місті Києві в приміщенні Печерської районної державної 

адміністрації був запланований так званий звіт голови РДА. Цей звіт був 

запланований такий, знаєте, публічний, не закритий. Там були запрошені в 

більшості представники комунальних підприємств, установ.  

Але веду до іншого. Що коли на цей захід хотів пройти депутат міської 

ради Манойленко Наталія і представники громади, то їх просто в брутальний 

і грубий спосіб особи спортивної зовнішності просто фізично за руки, за ноги 

тримали, не допускали. Це можна подивитися на відео. Відверто кажучи, я 

шокований, що таке може відбуватися після Революції Гідності.  

Мало того, коли все ж таки вони прорвалися в це приміщення і хотіли 

просто послухати, задати запитання, то голова адміністрації пан Сергій 

Мартинчук, він просто зупинив свій звіт зібрав документи, подякував і 

попрощався. Я вважаю, що такі речі є неприпустимими, тому що це 
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дискредитує взагалі всю реформу децентралізації як таку, це принижує 

місцеве самоврядування. Я прошу, щоби комітет на це відреагував. Хотів 

просити вас, Сергій Володимирович, чи можна би було з лисом звернутися 

до Київського міського голови аби він просто розібрався і пояснив, що 

взагалі відбувається, як підлеглі йому люди на рівні району, Печерського 

району, на території якого ми знаходимося, таким чином виконують свої 

функціональні обов'язки. Відповідні матеріали я передам в секретаріат, 

передам вам, якщо ви не заперечуєте. Буду вдячний за підготовку такого 

звернення, можливо, так само заслухати тих, цих осіб на одному з наступних 

засідань комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Любомир Львович.  

Я думаю, що взагалі насправді ситуація з місцевим самоврядуванням 

починає нагнітатися трошки. І я думаю, що ми проведемо, ми включимо в 

одне з найближчих засідань нашого комітету питання загальне взагалі що по 

всяких ексцесних, як ви їх називаєте ситуаціях, які за останній період 

відбулися в місцевому самоврядуванні і цей приклад є, я погоджуюсь з вами, 

абсолютно ганебним і одним із таких найбільш яскравих. Я думаю, що, щодо 

листа – тут немає жодних питань, в межах компетенції голови комітету, будь 

ласка, я завжди відреагую в установлений законом спосіб. І тут немає жодних 

проблем, нам на це не потрібна згода комітету, бо це повноваження голови 

комітету безпосередньо, тому я відреагую на це в будь-який спосіб. І я 

подумаю в якій формі це питання треба внести, бо дійсно деколи тенденції 

виглядають уже і дуже загрозливо. І це абсолютно є неправильним, тим 

більше, по суті, в переддень... в переддень виборів або в передрік виборів 

президентських і парламентських. Да.  

Колеги, хто іще в "різному" хотів висловитися? Якщо ні, то тоді з 

вашого дозволу я оголошую засідання нашого комітету закритим.  

Всім дуже дякую за роботу і за висвітлення своїх позицій. Ще раз всім 

дякую.  


