
28 лютого 2018 р. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Організаційні питання 

1.   Про звернення Спеціального посланника з питань реформ в Україні 

(добре врядування, децентралізація, державна служба) п. Г.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 
Інформують:  

п. Георг Мільбрадт, Спеціальний посланник з питань реформ в Україні (добре 

врядування, децентралізація, державна служба) 

п. Беренд Де Гроот, Керівник програм співробітництва Представництва ЄС в 

Україні 

 

2. Презентація порівняльного огляду Ради Європи щодо 

парламентської служби, підготовленого Центром експертизи реформ місцевого 

самоврядування в рамках Програми «Децентралізація і територіальна 

консолідація в Україні» у співпраці з Парламентською Асамблеєю Ради Європи 

та експертом Ради Європи, почесним Генеральним секретарем  Сенату Франції 

А.Делькампом на запит Комітету  

Інформує:  

п. Даніель Попеску, Керівник Департаменту демократичного врядування 

Генерального директорату з питань демократії Генерального секретаріату Ради 

Європи 

 

3. Про Висновок Ради Європи щодо пропозиції про призначення 

заступника міського голови на конкурсній основі (Закон України “Про 

службу в органах місцевого самоврядування”, реєстр. №2489) та про 

пропозицію Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

“Асоціація міст України” до Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування”  

Інформують:  

п. Даніель Попеску, Керівник Департаменту демократичного врядування 

Генерального директорату з питань демократії Генерального секретаріату Ради 

Європи 

Слобожан Олександр Володимирович, Виконавчий директор 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст 

України” 

  

 

 

  



4.   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 
Інформують:  

Власенко Сергій Володимирович, Голова Комітету  

Шамрай Наталія Василівна, директор Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київська 

міська державна адміністрація), голова  Всеукраїнської асоціації центрів надання 

адміністративних послуг, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради 

України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування 

 

5.   Підписання Меморандуму про включення, співпрацю та 

партнерство між Всеукраїнською асоціацією центрів надання 

адміністративних послуг та центрами надання адміністративних послуг 

м. Первомайський, м. Куп’янськ Харківської області і м. Маріуполь 

Донецької області 
 Інформує:  

Шамрай Наталія Василівна, директор Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київська 

міська державна адміністрація), голова  Всеукраїнської асоціації центрів надання 

адміністративних послуг, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради 

України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування 

  

6.   Про інформацію щодо перейменування селища міського типу 

Більмак Більмацького району Запорізької області 

Інформує: Голова Комітету - Власенко С.В. 

  

  

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

  
7.   Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської 

області 

 Координує: Секретар Комітету - Гончаренко О.О. 

Доповідає: голова підкомітету  - Федорук М.Т. 

Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету - Гарбуз Ю.П. 

 

8.   Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо регулювання відносин у сфері державної служби (реєстр. №7528, н.д. 

С.Власенко, О.Ледовських, А.Шкрум, О.Дехтярчук, Ю.Бублик, А.Река, 

М.Федорук, О.Бойко, В.Курило, С.Кудлаєнко, Л.Зубач, О.Березюк, В.Гуляєв) 

Координує: Перший заступник Голови Комітету - Ледовських О.В. 

Доповідає: голова підкомітету - Шкрум А.І. 

Супроводжує: заступник керівника секретаріату Комітету - Маковський О.А. 

  



9.   Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про 

добровільне об’єднання територіальних громад” щодо вирішення питання 

покладення обов’язків старости у деяких випадках до обрання його на 

перших виборах старости (реєстр. №8019, н.д. Ю.Бублик) 

  

Координує: Секретар Комітету - Гончаренко О.О. 

Доповідає: голова підкомітету  - Федорук М.Т. 

Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету - Гарбуз Ю.П. 

  

10.   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 (реєстр. №6466, повторне друге читання) 

  

Координує: Секретар Комітету - Гончаренко О.О. 

Доповідає: голова підкомітету  - Федорук М.Т. 

Супроводжує: головний консультант секретаріату Комітету - Гарбуз Ю.П. 

  

11.    Про  проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо професійного навчання державних службовців (реєстр. 

№7009, н.д. А.Шкрум, О.Ледовських, О.Дехтярчук, А.Река, В.Гуляєв, Л.Зубач, 

В.Курило, А.Вадатурський, О.Сотник, О.Юринець, В.Пташник, О.Рябчин, 

Ю.Бублик, Н.Качер-Бучковська, І.Подоляк, В.Голуб, О.Мушак, О.Різаненко) 

  

Координує: Перший заступник Голови Комітету - Ледовських О.В. 

Доповідає: голова підкомітету - Шкрум А.І. 

Супроводжує: заступник керівника секретаріату Комітету - Маковський О.А. 

 

III. Різне 
 


