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Перший заступник Голови Комітету Ледовських О.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О.   
 

Присутні: члени Комітету:  Ледовських О.В., Гончаренко О.О.,         

Кудлаєнко С.В., Курило В.С., Бойко О.П., Бублик Ю.В., Дехтярчук О.В.,           

Река А.О., Березюк О.Р., Гуляєв В.О., Зубач Л.Л.  

Відсутні: Власенко С.В., Шкрум А.І., Федорук М.Т., Балога І.І., Добкін М.М., 

Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Керівник  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступники Керівника секретаріату  Комітету  Данилюк О.А., 
Маковський О.А.; головні консультанти  Гарбуз Ю.П.,  Дмитрук Л.В., Ляшко І.В., 
Падалко О.В. 

 

 

Запрошені: 

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

територіальна консолідація в Україні»; 

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

самоврядування та територіальної організації влади Центру сприяння сталому 

територіальному розвитку Секретаріату Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування  «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

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

органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; 

Лещенко С.І. – заступник голови Маньківської районної ради Черкаської області; 
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Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу відродження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Нечеснюк В.В. – Вікторівський сільський голова Маньківського району 

Черкаської області; 

Павлюк О.В. – головний спеціаліст відділу питань розвитку місцевого 

самоврядування Департаменту з питань місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Парасюк І.Л. – директор Проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС); 

Пархоменко В.Г. – аналітик Центру Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Шевель С.М. – юрист Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних територіальних громад» 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

I. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про віднесення селища міського типу Білокуракине Білокуракинського 

району Луганської області до категорії міст районного значення. 

2. Про перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської 

області. 

3. Про перейменування села Текуче Косівського району Івано-Франківської 

області. 

4. Про перейменування села Поминик Маньківського району Черкаської області. 

        II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

5. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

III.Організаційні питання 

6. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування за сьому сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання (вересень  2017  р. - січень 2018 р.). 

7. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на восьму сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання (лютий - липень 2018 р.). 

8. План Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування на восьму сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий - липень 2018 р.). 

9. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий - липень 2018 р.). 

IV. Різне. 

 

*** 
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СЛУХАЛИ: Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських поінформувала 

членів Комітету, що Голова Комітету С.Власенко відсутній на засіданні з поважних 

причин (відрядження) і зауважила, що відповідно до частини другої статті 35 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України» у разі відсутності Голови Комітету 

його обов’язки виконує Перший заступник Голови Комітету, після чого ознайомила 

членів Комітету з проектом порядку денного засідання Комітету, запропонувавши 

висловити свої зауваження і пропозиції до нього.  

Порядок денний прийнято за основу. 
 

Голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко запропонувала 

включити до порядку денного засідання Комітету питання заслуховування 

інформації співголів робочої групи Комітету з визначення шляхів реформування 

законодавства України у сфері локальної демократії щодо результатів діяльності 

цієї робочої групи. 

Пропозицію підтримано. 
 

*** 

 

Член Комітету О.Березюк запропонував розглянути питання, пов’язане з 

неможливістю здійснення об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків 

та житлово-будівельними кооперативами розрахунків з оплати за електроенергію 

та житлово-комунальні послуги внаслідок відсутності належного механізму 

використання коштів субвенції з надання пільг та субсидій, наданих населенню на 

оплату житлово-комунальних послуг. 

Пропозицію підтримано. 
 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала визначитися 

шляхом голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про віднесення селища міського типу Білокуракине Білокуракинського 

району Луганської області до категорії міст районного значення. 

2. Про перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області. 

3. Про перейменування села Текуче Косівського району Івано-Франківської 

області. 

4. Про перейменування села Поминик Маньківського району Черкаської 

області. 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

5. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

III.Організаційні питання 
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6. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування за сьому сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання (вересень  2017  р. - січень 2018 р.). 

7. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на восьму сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання (лютий - липень 2018 р.). 

8. План Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування на восьму сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий - липень 2018 р.). 

9. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів на період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий - липень 2018 р.). 

IV. Різне. 

- Про інформацію співголів робочої групи Комітету з визначення шляхів 

реформування законодавства України у сфері локальної демократії щодо 

результатів діяльності цієї робочої групи; 

- Про інформацію члена Комітету О.Березюка про питання, пов’язане з 

неможливістю здійснення об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків 

та житлово-будівельними кооперативами розрахунків з оплати за електроенергію 

та житлово-комунальні послуги внаслідок відсутності належного механізму 

використання коштів субвенції з надання пільг та субсидій, наданих населенню на 

оплату житлово-комунальних послуг. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про подання Луганської 

обласної державної адміністрації, Луганської військово-цивільної адміністрації 

щодо віднесення селища міського типу Білокуракине Білокуракинського району 

Луганської області до категорії міст районного значення. 

О.Дехтярчук вказав, що селище міського типу Білокуракине є 

адміністративним, промисловим і культурним центром Білокуракинського району 

Луганської області та розташоване на півночі Луганської області. На 

сьогоднішній день в селищі міського типу проживає понад 6589 мешканців. 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» Білокуракинська селищна та Бунчуківська, Дем'янівська, Курячівська, 

Лизинська, Нещеретівська, Олександропільська, Олексіївська сільські ради 

рішеннями від 13 серпня 2015 року об'єдналися в Білокуракинську селищну 

об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селищі міського 

типу Білокуракине, включивши до її складу 24 населені пункти 

Білокуракинського району. Суттєвою складовою економіки селища міського типу 
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Білокуракине є сільське господарство. На території селища працює близько 

140 суб’єктів господарської діяльності. Основні роботодавці селищної громади 

представлені сільськогосподарськими підприємствами з вирощування зернових та 

технічних культур, надання послуг у рослинництві,  облаштування ландшафту, 

розведення великої рогатої худоби, розведення свиней, а саме: СТОВ МТС 

«Альянс», СТОВ АФ «Партнер», ПСП «Дніпро», СТОВ «Україна», СТОВ «Зоря», 

СТОВ «Роздольне», СТОВ «Прогрес», СТОВ «Вікторія», ТОВ АФ «Зоряне». В 

населеному пункті розвинута мережа соціально-культурних, медичних та освітніх 

закладів, зокрема: дві загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, два дошкільні 

навчальні заклади, будинок творчості для дітей, школа мистецтв, дитячо-юнацька 

спортивна школа, спортивний комплекс, районний будинок культури, дві 

бібліотеки, краєзнавчий музей, центральна районна лікарня, поліклініка та 

амбулаторія. 

Голова підкомітету поінформував, що селище міського типу Білокуракине 

має перспективи для подальшого соціально-економічного розвитку та залучення 

інвестицій у сферу сільського господарства, сільгосппереробки та 

несільськогосподарського підприємництва. Віднесення населеного пункту до 

категорії міст районного значення надасть додаткові можливості подальшого 

розвитку селища міського типу Білокуракине та його економічного потенціалу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Члени Комітету взяли до уваги, що питання про віднесення селища міського 

типу Білокуракине Білокуракинського району Луганської області до категорії міст 

районного значення погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і 

схвалено Білокуракинською селищною радою та Луганською обласною 

державною адміністрацією, Луганською військово-цивільною адміністрацією. 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів 

та нагород О.Дехтярчук запропонував підтримати подання Луганської обласної 

державної адміністрації, Луганської військово-цивільної адміністрації щодо 

віднесення селища міського типу Білокуракине Білокуракинського району 

Луганської області до категорії міст районного значення, доручити членам 

Комітету розробити та внести на розгляд Парламенту відповідний проект 

Постанови, рекомендувавши прийняти його за основу та в цілому.  

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала доручити 

виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 

цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань місцевих 

органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Луганської обласної державної адміністрації, 

Луганської військово-цивільної адміністрації щодо віднесення селища міського 

типу Білокуракине Білокуракинського району Луганської області до категорії міст 

районного значення та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити та внести на розгляд Верховної Ради України відповідний проект 

Постанови Верховної Ради України. 
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2. Рекомендувати Верховній Раді України підтримати подання Луганської 

обласної державної адміністрації, Луганської військово-цивільної адміністрації 

щодо віднесення селища міського типу Білокуракине Білокуракинського району 

Луганської області до категорії міст районного значення, прийнявши за основу та 

в цілому відповідний проект Постанови Верховної Ради України. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука проподання Івано-

Франківської обласної ради щодо перейменування села Химчин Косівського 

району Івано-Франківської області на село Хімчин. 

О.Дехтярчук вказав, що на сьогодні село Химчин входить до складу 

Рожнівської сільської об’єднаної територіальної громади та знаходиться на 

відстані 22 км від районного центру м. Косів. В селі проживає 3146 жителів. 

Перейменування села Химчин ініційовано його жителями з метою усунення 

розбіжностей при оформленні правовстановлюючих документів та повернення 

історичної назви цьому населеному пункту. У формі Химчин населений пункт 

засвідчено в довідниках адміністративно-територіального поділу (устрою) 

України від 1967 р. й дотепер. Протягом 1946-1962 рр. населений пункт у 

довідниках адміністративно-територіального поділу (устрою) України засвідчено 

у формі Хімчин.  

Голова підкомітету поінформував, що Інститут української мови НАН України 

вважає, що лінгвістично обґрунтованою є назва поселення Химчин, яка виникла 

закономірно на місцевому мовному ґрунті. Населений пункт Химчин знаходиться в 

регіоні, де давнє о (у відкритому складі) змінилося на и в закритому складі. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Члени Комітету взяли до уваги, що питання питання про перейменування 

села Химчин Косівського району Івано-Франківської області підтримане 

територіальною громадою на загальних зборах громадян, погоджено відповідно 

до законодавства, розглянуто і схвалено Химчинською сільською, Косівською 

районною та Івано-Франківською обласною радами. 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів 

та нагород О.Дехтярчук запропонував підтримати подання Івано-Франківської 

обласної ради щодо перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області на село Хімчин, доручити членам Комітету розробити і 

внести на розгляд парламенту проект Постанови «Про перейменування села 

Химчин Косівського району Івано-Франківської області», рекомендувавши 

прийняти його за основу та в цілому. 
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Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала доручити 

виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 

цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань місцевих 

органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо 

перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на 

село Хімчин та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Химчин Косівського району 

Івано-Франківської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Химчин 

Косівського району Івано-Франківської області» прийняти за основу та в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про подання Івано-

Франківської обласної ради щодо перейменування села Текуче Косівського 

району Івано-Франківської області на село Текуча. 

О.Дехтярчук вказав, що на сьогодні село Текуче входить до складу 

Яблунівської селищної об’єднаної територіальної громади та знаходиться на 

відстані 28 км від районного центру м. Косів. В селі проживає 1415 жителів. 

Перейменування села Текуче ініційовано його жителями з метою повернення 

історичної назви цьому населеному пункту та усунення розбіжностей при 

оформленні правовстановлюючих документів.  

Голова підкомітету поінформував, що Інститут української мови НАН 

України відзначає, що назва Текуче на позначення згаданого поселення з’явилося 

досить пізно – у 1987 році. До цього часу, починаючи з найранішої фіксації на 

сторінках історичних джерел (1620 р.) й до середини ХХ ст. (1946 р.), село 

називалось Текуча. З огляду на це Інститут погоджується з рішенням відповідних 

рад щодо перейменування села Текуче на село Текуча. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Члени Комітету взяли до уваги, що питання про перейменування села Текуче 

Косівського району Івано-Франківської області підтримане територіальною 

громадою на загальних зборах громадян, погоджено відповідно до законодавства, 

розглянуто і схвалено Текученською сільською, Косівською районною та Івано-

Франківською обласною радами. 
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Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних 

символів та нагород О.Дехтярчук запропонував підтримати подання Івано-

Франківської обласної ради щодо перейменування села Текуче Косівського 

району Івано-Франківської області на село Текуча та доручити членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Парламенту проект Постанови «Про 

перейменування села Текуче Косівського району Івано-Франківської області», 

рекомендувавши прийняти його за основу та в цілому. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала доручити 

виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 

цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань місцевих 

органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо 

перейменування села Текуче Косівського району Івано-Франківської області на 

село Текуча та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Текуче Косівського району 

Івано-Франківської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Текуче 

Косівського району Івано-Франківської області» прийняти за основу та в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 

розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про подання Черкаської 

обласної ради щодо перейменування села Поминик Маньківського району 

Черкаської області на село Калинівка. 

О.Дехтярчук вказав, що згідно з даними офіційного обліку адміністративно-

територіальних одиниць України у Черкаській області обліковується населений 

пункт Поминик, який знаходиться на відстані 7 км від районного центру – селища 

міського типу Маньківка та налічує понад 1 095 мешканців. За інформацією 

Черкаської обласної ради, перейменування села Поминик ініційоване його жителями 

у зв’язку з негативним сприйняттям діючої назви, яка була присвоєна населеному 

пункту Вікторівка (колишня назва села Поминик) відповідно до Постанови 

Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1377-VIII «Про перейменування 

окремих населених пунктів та районів» на виконання вимог Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». У зв’язку 

з цим, пропонується перейменувати село Поминик на село Калинівка.  
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

Члени Комітету взяли до уваги, що питання про перейменування села 

Поминик Маньківського району Черкаської області  підтримане територіальною 

громадою на загальних зборах громадян, погоджено відповідно до законодавства, 

розглянуто і схвалено Вікторівською сільською, Маньківською районною та 

Черкаською обласною радами. 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів 

та нагород О.Дехтярчук запропонував підтримати подання Черкаської обласної 

ради щодо перейменування села Поминик Маньківського району Черкаської 

області на село Калинівка та доручити членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Парламенту проект Постанови «Про перейменування села Поминик 

Маньківського району Черкаської області», рекомендувавши прийняти його за 

основу та в цілому. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала доручити 

виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 

цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань місцевих 

органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Черкаської обласної ради щодо перейменування села 

Поминик Маньківського району Черкаської області на село Калинівка та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Поминик Маньківського району Черкаської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Поминик 

Маньківського району Черкаської області» прийняти за основу та в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 

розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосною 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої 

демократії О.Бойко про призначення окремих позачергових місцевих виборів та про 

зміну дати призначення позачергових виборів у проектах постанов з реєстр. №№6413 

– 6413-100, 5618-20, 6555, 6666, 7102, 7103, 7454. 

О.Бойко поінформувала, що Управління Апарату Верховної Ради України по 

зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування, 

опрацювавши клопотання органів місцевого самоврядування надіслало до Комітету 

свої висновки та пропозиції для врахування їх під час розгляду порушеного 

місцевими радами питання.  
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Голова підкомітету також вказала, що Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України поінформувало комітет 

про стан об’єднання у Білогірській селищній об’єднаній територіальній громаді 

Білогірського району Хмельницької області, до складу якої має увійти Гулівецька 

сільська рада, а також про очікування призначення Центральною виборчою комісією 

додаткових виборів після приєднання Анатолівської сільської ради до Коблівської 

сільської об’єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської 

області. Беручи до уваги, що у Верховній Раді України зареєстровано проекти 

постанов при призначення позачергових виборів Анатолівського сільського голови 

Березанського району Миколаївської області та Гулівецького сільського голови 

Білогірського району Хмельницької області,  головою підкомітету з питань органів 

самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії 

О.Бойко запропоновано звернутися до Верховної Ради України з пропозицією 

відкласти розгляд зазначених проектів постанов про призначення позачергових 

виборів голів.      

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала призначити 

позачергові вибори окремих сільських, селищних, міських голів на неділю 29 квітня 

2018 року та виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з питання 

призначення позачергових місцевих виборів народному депутату України, голові 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших 

форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

окремих сільських, селищних, міських голів згідно з переліком місцевих рад, що 

порушили дане питання перед Парламентом, на неділю 29 квітня 2018 року, 

прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України за основу та в цілому. 

 2.  Рекомендувати Парламенту при ухваленні проектів постанов з реєстр. 

№№6413 – 6413-100, 5618-20, 6555, 6666, 7102, 7103, 7454 змінити запропоновану в 

них дату призначення виборів на 29 квітня 2018 року. 

 3. Рекомендувати Парламенту відкласти до з’ясування стану об’єднання в 

окремих територіальних громадах проекти постанов: 

  - про призначення позачергових виборів Анатолівського сільського голови 

Березанського району Миколаївської області (реєстр. № 6413-63), 

  - про призначення позачергових виборів Гулівецького сільського голови 

Білогірського району Хмельницької області (реєстр. № 6413-70). 

 4. Комітету відкласти розгляд клопотань Волокотинської сільської ради 

Путивльського району Сумської області та Рубанівської сільської ради 

Великолепетинського району Херсонської області про призначення виборів до 

з’ясування стану об’єднання в цих громадах. 

 5. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

питання призначення позачергових місцевих виборів народному депутату України, 

голові підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та 

інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6. 
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Звіт 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування за сьому сесію Верховної Ради України восьмого скликання 
(вересень 2017 р. - січень 2018 р.). 

О.Гончаренко вказав, що відповідно до статей 13, 53 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України» наприкінці кожної сесії Парламенту комітети 
розглядають питання щодо звітування за сесійний період. 

Секретар Комітету запропонував членам Комітету ознайомитись із Звітом 
Комітету за сьому сесію Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 
2017 р. - січень 2018 р.) та затвердити його. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 
члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування за сьому сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання (вересень 2017 р. - січень 2018 р.). 

ГОЛОСУВАЛИ:«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Пропозиції 

до проекту порядку денного  восьмої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий - липень 2018 р.). 

О.Гончаренко звернув увагу на вимоги статті 13 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» та статті 21 Регламенту Верховної Ради 

України та запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити Пропозиції Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування до проекту порядку денного 

восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2018 р.) з 

подальшим врахуванням змін та доповнень до нього (додається). 

2. Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України для підготовки 

зведеного документа. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ:«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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8. 

СЛУХАЛИ:  інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про План роботи 

Комітету на період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий - липень 2018 р.). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 
О.Гончаренко звернув увагу на вимоги статей 13, 41 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» та запропонував обговорити дане питання. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити План роботи Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування на період восьмої сесії 
Верховної Ради України восьмого скликання(лютий - липень 2018 р.) з 
подальшим врахуванням змін та доповнень до нього (додається). 

2. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 
секретаря Комітету О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ:«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

9.  

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про календарний 

план проведення засідань Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування та його підкомітетів на період восьмої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2018 р.). 

О.Гончаренко наголосив, що відповідно до положень Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» Комітети планують свою роботу на період 

діяльності сесії та запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його підкомітетів на 

період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 

2018р.) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього (додається). 

2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період шостої 

сесії Верховної Ради України восьмого скликання склаcти графіки засідань 

підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою Комітету. 
3. В календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що: 
- засідання Комітету проводяться кожної середи о 15:00 у дні пленарних 

засідань Верховної Ради України; 
- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 

4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів покласти на секретаря Комітету О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ:«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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*** 

РІЗНЕ 

СЛУХАЛИ: інформацію співголів робочої групи Комітету з визначення 

шляхів реформування законодавства України у сфері локальної демократії – 

голови підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко та члена Комітету Л.Зубача – 

щодо результатів діяльності цієї робочої групи. 

О.Бойко поінформувала, що робоча група на своєму засіданні розглянула 

законопроекти з реєстр. №№ 2295а, 2296а, 3634, 7297 і 7297-1 і дійшла висновку про 

доцільність підготовки з урахуванням положень вказаних законопроектів єдиного 

законопроекту щодо удосконалення механізмів локальної демократії та статутної 

нормотворчості. При цьому, члени робочої групи погодились, що в новому 

законопроекті мають бути закладені «рамкові» норми щодо організації і проведення 

загальних зборів, громадських слухань, місцевих ініціатив, в той час, як деталі цих 

процедур мають визначатись статутами територіальних громад, які мають 

прийматись в імперативному порядку. У зв’язку з цим голова підкомітету внесла 

пропозицію Комітету або продовжити діяльність робочої групи Комітету з 

визначення шляхів реформування законодавства України у сфері локальної 

демократії або створити нову робочу групу щодо розробки єдиного законопроекту. 

Л.Зубач також підтримав думку щодо доцільності визначення в Законі 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» основних засад демократії 

участі із подальшою їх деталізацією у статутах територіальних громад, та 

запропонував розглянути пропозицію щодо скасування державної реєстрації 

статутів територіальних громад. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію Робочої групи Комітету з визначення шляхів реформування 

законодавства України у сфері локальної демократії взяти до відома. 

2. Утворити Робочу групу Комітету з підготовки законопроекту щодо 

удосконалення законодавчого регулювання механізмів локальної демократії та 

статутної нормотворчості. 

3. Призначити співголовами Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко, та народного депутата 

України, члена Комітету Л.Зубача. 

4. Залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів 

України, представників центральних органів виконавчої влади, провідних асоціацій 

органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, науковців, експертів. 

5. Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад за 

погодженням з Головою Комітету. 

6. Доручити Робочій групі підготувати з урахуванням положень 

законопроектів з реєстр. №№ 2295а, 2296а, 3634, 7297 і 7297-1 узгоджений 

законопроект та внести його на розгляд Комітету. 
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7. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря 

Комітету О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – оноголосно. 

 

*** 
СЛУХАЛИ: інформацію члена Комітету О.Березюка про питання, пов’язане 

з неможливістю здійснення об’єднаннями співвласників багатоквартирних 
будинків та житлово-будівельними кооперативами розрахунків з оплати за 
електроенергію та житлово-комунальні послуги внаслідок відсутності належного 
механізму використання коштів субвенції з надання пільг та субсидій, наданих 
населенню на оплату житлово-комунальних послуг.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 
Поділяючи стурбованість народного депутата України ситуацією, що 

склалася, народні депутати України – члени Комітету відзначили, що це може 
призвести, зокрема, до масових відключень багатоквартирних житлових будинків, 
де функціонують ЖБК та ОСББ, від постачання життєво необхідних послуг, 
створити суттєві проблеми в холодну пору року для жителів цих будинків, 
викликати серйозне підвищення соціальної напруги та ускладнення суспільно-
політичного становища у тих чи інших регіонах України. 

За наслідками загального обговорення члени Комітету прийняли рішення 
звернутися до: 

- Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України та Міністерства фінансів України з проханням 
поінформувати Комітет щодо шляхів вирішення цього проблемного питання та 
представити відповідні позиції Міністерств на одному з наступних засідань 
Комітету; 

- Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і 
житлово-комунального господарства з пропозицією у разі обговорення на засіданні 
Комітету даного проблемного питання, поінформувати про дату і місце проведення 
такого засідання Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики 
та місцевого самоврядування для делегування представників до участі в його 
обговоренні.  

Пропозиції підтримано. 
 

 

 

 

          Перший заступник 

   Голови Комітету                    ______________           О.ЛЕДОВСЬКИХ 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________        О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

7 лютого 2018 року 

 

I. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про віднесення селища міського типу Білокуракине Білокуракинського 

району Луганської області до категорії міст районного значення. 

2. Про перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області. 

3. Про перейменування села Текуче Косівського району Івано-Франківської 

області. 

4. Про перейменування села Поминик Маньківського району Черкаської 

області. 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

5. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

III.Організаційні питання 

6. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування за сьому сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання (вересень  2017  р. - січень 2018 р.). 

7. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на восьму сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання (лютий - липень 2018 р.). 

8. План Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування на восьму сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий - липень 2018 р.). 

9. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів на період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий - липень 2018 р.). 

IV. Різне 

-  Про інформацію співголів робочої групи Комітету з визначення шляхів 

реформування законодавства України у сфері локальної демократії щодо 

результатів діяльності цієї робочої групи;  

- Про інформацію члена Комітету О.Березюка про питання, пов’язане з 

неможливістю здійснення об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків 

та житлово-будівельними кооперативами розрахунків з оплати за електроенергію 

та житлово-комунальні послуги внаслідок відсутності належного механізму 

використання коштів субвенції з надання пільг та субсидій, наданих населенню на 

оплату житлово-комунальних послуг. 


