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Відсутні: Власенко С.В., Шкрум А.І., 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: 

Абрам'юк І.С. – експерт з розвитку мережі Регіонет проекту ЄС «Підтримка 

політики регіонального розвитку в Україні»; 

Андріюк О.В. – начальник Управління кадрового супроводження військ (сил) 

Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України; 

Биченко Л.А. – директор Департаменту інформаційної та внутрішньої 

політики Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-

цивільної адміністрації; 

Венцель В.Т. – експерт з фінансового моніторингу Центрального офісу 

реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (Програма «U-LEAD з Європою»); 
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Демиденко С.Д. – експерт з фінансового моніторингу Центрального 

офісу реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (Програма «U-LEAD з Європою»); 

Казюк Я.М. – координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу 

реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (Програма «U-LEAD з Європою»); 

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

місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату 

Верховної Ради України; 

Онищук І.І. – аналітик Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

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; 

Пархоменко В. Г. – аналітик Центру аналізу та розробки законодавства 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України»; 

Семенець Г. В. – консультант з місцевих фінансів (Програма «U-LEAD з 

Європою»); 

Скопненко Г.П. – керівник Управління по зв’язках з місцевими органами 

влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; 

Хіморода Л.В. – спеціаліст юридичного Департаменту Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України; 

Чернобай С.С. – спеціаліст юридичного Департаменту Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України; 

Чернов С.І. – Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Голова 

Харківської обласної ради; 

Шаршов С.І. – генеральний  директор Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про результати  моніторингу процесу реформування місцевого 

самоврядування у 2017 році (у частині фінансової децентралізації та результатів 

проведеної оцінки фінансової спроможності 366 об’єднаних територіальних 

громад). 

2. Проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення гласності та відкритості 
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місцевих рад (реєстр. № 7071, н.д. О.Дубінін, В.Шевченко, В.Купрій, 

В.Дідич, О.Шевченко, Т.Батенко, І.Констанкевич). 

3. Проект Постанови про зміну в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Добропільського району Донецької 

області (реєстр. № 7310, н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

4. Проект Постанови про зміну в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Олександрівського району 

Донецької області (реєстр. № 7311, н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

5. Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. № 7249,  н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

6. Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Слов'янського району Донецької 

області (реєстр. № 8009,  н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

7. Проект Постанови про звернення до Президента України щодо присвоєння 

звання Героя України Аміні Окуєвій (посмертно) (реєстр. № 7491, н.д. О.Ляшко, 

І.Мосійчук, Геращенко, А.Лозовий, Д.Лінько, І.Котвіцький). 
 

*** 
 

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. 
 

*** 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських поінформувала членів 

Комітету, що до Комітету звернувся народний депутат України О.Дубінін з 

проханням перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до статті 46 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

гласності та відкритості місцевих рад (реєстр. № 7071, н.д. О.Дубінін, 

В.Шевченко, В.Купрій, В.Дідич, О.Шевченко, Т.Батенко, І.Констанкевич) на одне 

із наступних засідань Комітету. 

Пропозицію підтримано. 
 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала визначитися 

шляхом голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про результати  моніторингу процесу реформування місцевого 

самоврядування у 2017 році (у частині фінансової децентралізації та результатів 
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проведеної оцінки фінансової спроможності 366 об’єднаних 

територіальних громад). 

2. Проект Постанови про зміну в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Добропільського району Донецької 

області (реєстр. № 7310, н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

3. Проект Постанови про зміну в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Олександрівського району 

Донецької області (реєстр. № 7311, н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

4. Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. № 7249,  н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

5. Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Слов'янського району Донецької 

області (реєстр. № 8009,  н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

6. Проект Постанови про звернення до Президента України щодо присвоєння 

звання Героя України Аміні Окуєвій (посмертно) (реєстр. № 7491, н.д. О.Ляшко, 

І.Мосійчук, Геращенко, А.Лозовий, Д.Лінько, І.Котвіцький). 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Я.Казюк, Координатора з фінансової 

децентралізації Центрального офісу реформ при Міністерстві регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Програма 

«U-LEAD з Європою») про результати  моніторингу процесу реформування 

місцевого самоврядування у 2017 році (у частині фінансової децентралізації та 

результатів проведеної оцінки фінансової спроможності 366 об’єднаних 

територіальних громад). 

Я.Казюк представила членам Комітету результати фінансового моніторингу 

децентралізації та результати оцінки фінансової спроможності об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) за 2017 рік. Ці дані були розроблені експертами 

Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за 

підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International). 

Координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при 

Мінрегіоні поінформувала, що з 2014 до 2017 року власні доходи місцевих 

бюджетів України зросли на 124 млрд грн. На 2018 рік тенденція до зростання 

також зберігається, а загальний розмір фінансових ресурсів, який є у 

розпорядженні органів місцевого самоврядування, в 2017 році вперше перевищив 

половину від всього зведеного бюджету України та склав 51,2%. 

Я.Казюк також акцентувала увагу на тому, що динаміка надходжень до 

бюджетів ОТГ випереджає темпи зростання доходів по інших рівнях місцевих 

бюджетів. Надходження власних доходів місцевих бюджетів 366 ОТГ за 2017 рік 

зросли на 87% та склали 9,3 млрд грн (+4,3 млрд грн), а темп зростання власних 
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доходів 159 ОТГ, які вже у 2016 році отримували зарахування 60% ПДФО до 

своїх бюджетів, становить +34,2% (+1,1 млрд грн), і це майже на 3% більше від 

середнього показника по Україні. Приріст надходжень ПДФО склав 41,2%, що на 

1,9% більше, ніж в цілому по Україні. Про фінансову спроможність місцевих 

бюджетів свідчать і залишки коштів, які склалися на рахунках станом на 1 січня 

2018 року в розмірі 55,7 млрд грн. 

Також експерт презентувала оцінку фінансової спроможності 366 ОТГ за 

підсумками 2017 року – окремо по кожній області та об’єднаній громаді. Вона 

наголосила, що саме від зусиль органів місцевого самоврядування та прийняття 

якісних управлінських рішень залежить успішний розвиток громади, ефективна 

мобілізації власних ресурсів, використання резервів та залучення додаткових 

ресурсів, раціональне і ефективне використання бюджетних коштів. За її словами, 

громади з кількістю жителів понад 5-7 тисяч мають більший фінансовий 

потенціал і спроможність до сталого розвитку, ніж менші громади (за винятком 

окремих невеликих громад, на територіях яких функціонують суб’єкти 

підприємництва зі значною фіскальною спроможністю). 

Крім того, експерт зазначила, що держава також щороку збільшує обсяги 

державної фінансової підтримки розвитку громад та розбудови інфраструктури. 

За останні роки сума такої підтримки зросла з 0,5 млрд грн у 2014 році до понад 

19 млрд грн (що у 39 разів більше) у 2018. Крім того, на цей рік на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування місцевого 

значення з державного бюджету передбачено субвенцію в сумі 11,5 млрд гривень. 

Я.Казюк зупинилася на деяких проблемних питаннях. Зокрема, вона 

відзначила зменшення обсягу розміру субвенції з державного бюджету на 

формування інфраструктури ОТГ із розрахунку на 1-го сільського жителя (з 1107 

грн у 2016 році до 535 грн у 2018 році). Експерт вказала, що це відбувається тому, 

що немає чіткої методології, яка б визначала та закріплювала щороку розмір 

фінансового нормативу. Отже, чим пізніше об’єднана громада створюється, тим, 

меншою є розмір інфраструктурної субвенції. На думку експерта, це є 

дестимулюючим фактором реформи місцевого самоврядування. 

Також Я.Казюк звернула увагу на необхідність удосконалення механізму 

зарахування акцизу з пального до місцевих бюджетів з метою забезпечення 

своєчасного надходження коштів та зацікавленості органів місцевого 

самоврядування щодо ефективної мобілізації коштів від цього податку. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Інформацію взято до відома. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про зміну в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Добропільського району Донецької 

області (реєстр. № 7310 від 17.11.2017), внесений народними депутатами України 

М.Єфімовим, В.Курилом. 
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М.Федорук поінформував, що зазначеним проектом Постанови з 

метою упорядкування адміністративно-територіальних відносин в сучасних 

умовах та забезпечення процесу добровільного об’єднання територіальних громад 

пропонується змінити межі Добропільського району Донецької області, 

збільшивши територію Добропільського району на 263,1 гектара земель за 

рахунок передачі до його складу 263,1 гектара земель, що знаходяться у віданні 

Білозерської міської ради Добропільської міської ради Донецької області (в тому 

числі територію міста Білозерське та селища Бокове), та затвердити територію 

Добропільського району Донецької області загальною площею 95196 гектара. 

Голова підкомітету вказав, що питання про зміну і встановлення меж 

Добропільського району Донецької області погоджено Білозерською міською, 

Добропільською районною радами та Донецькою обласною державною 

адміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

М.Федорук запропонував рекомендувати проект з реєстр. № 7310 за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти 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. 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 зміну в адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Добропільського району 

Донецької області (реєстр. № 7310 від 17.11.2017), внесений народними 

депутатами України М.Єфімовим, В.Курилом, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про зміну в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Олександрівського району 

Донецької області (реєстр. № 7311 від 17.11.2017), внесений народними 

депутатами України М.Єфімовим, В.Курилом. 

М.Федорук поінформував, що зазначеним проектом Постанови з метою 

упорядкування адміністративно-територіальних відносин в сучасних умовах та 

забезпечення процесу добровільного об’єднання територіальних громад 
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пропонується змінити межі Олександрівського району Донецької 

області, збільшивши територію Олександрівського району на 273 гектари земель 

за рахунок передачі до його складу 273 гектарів земель, що перебувають у віданні 

Новодонецької селищної ради Добропільської міської ради Донецької області (в 

тому числі територію селища міського типу Новодонецьке), та затвердити 

територію Олександрівського району Донецької області загальною площею 

101279 гектарів. 

Голова підкомітету вказав, що питання про зміну і встановлення меж 

Олександрівського району Донецької області погоджено Новодонецькою 

селищною, Допропільською міською,  Олександрівською районною радами та 

Донецькою обласною державною адміністрацією, обласною військово-цивільною 

адміністрацією. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

М.Федорук запропонував рекомендувати проект з реєстр. № 7311 за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти 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. 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 зміну в адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Олександрівського району 

Донецької області (реєстр. № 7311 від 17.11.2017), внесений народними 

депутатами України М.Єфімовим, В.Курилом, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. № 7249 від 01.11.2017), внесений народними депутатами України 

М.Єфімовим, В.Курилом. 

М.Федорук поінформував, що зазначеним проектом Постанови з метою 

упорядкування адміністративно-територіальних відносин в сучасних умовах та 

забезпечення процесу добровільного об’єднання територіальних громад 

пропонується змінити підпорядкування селища міського типу Красна Гора 
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Бахмутської міської ради Донецької області Соледарській міській раді 

об’єднаної територіальної громади Бахмутського району та змінити межі 

Бахмутського району Донецької області, збільшивши територію Бахмутського 

району на 164,0 гектара земель за рахунок передачі до його складу території 

селища міського типу Красна Гора Бахмутської міської ради, та затвердити 

територію Бахмутського району Донецької області загальною площею 192305,8 

гектара. 

Голова підкомітету вказав, що відповідно до пункту 29 статті 85 Конституції 

України до повноважень Верховної Ради України в сфері адміністративно-

територіального устрою належить утворення і ліквідація районів, встановлення і 

зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, 

найменування і перейменування населених пунктів і районів. Таким чином, 

Парламент не наділений повноваженнями щодо зміни підпорядкованості селищ 

міського типу. У зв’язку з цим, пункт 1 проекту Постанови пропонується 

виключити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Члени Комітету взяли до уваги, що Питання про зміну і встановлення меж 

Бахмутського району Донецької області погоджено Бахмутською міською,  

Бахмутською районною радами та Донецькою обласною державною 

адміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією. 

М.Федорук запропонував рекомендувати проект з реєстр. № 7249 за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому за умови 

врахування зауваження Комітету. 

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. 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 зміни в адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. № 7249 від 01.11.2017), внесений народними депутатами України 

М.Єфімовим, В.Курилом, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу та в цілому за умови врахування зауваження Комітету. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 
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Верховної Ради України про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Слов’янського району Донецької 

області (реєстр. № 8009 від 07.02.2018), внесений народними депутатами України 

М.Єфімовим, В.Курилом. 

М.Федорук поінформував, що зазначеним проектом Постанови з метою 

упорядкування адміністративно-територіальних відносин в сучасних умовах та 

забезпечення процесу добровільного об’єднання територіальних громад 

пропонується віднести місто Святогірськ Слов’янської міської ради Донецької 

області до категорії міст районного значення Слов’янського району Донецької 

області та змінити межі Слов’янського району Донецької області, збільшивши 

територію Слов’янського району на 826,0 гектара земель за рахунок передачі до 

його складу 826,0 гектарів земель, що знаходяться у віданні Святогірської міської 

ради Слов’янської міської ради Донецької області (в тому числі територію міста 

Святогірськ), затвердити територію Слов’янського району загальною площею 

128708,6 гектара. 

Голова підкомітету вказав, що питання про зміну і встановлення меж 

Слов’янського району Донецької області погоджено Святогірською міською 

радою та Донецькою обласною державною адміністрацією, обласною військово-

цивільною адміністрацією. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

М.Федорук запропонував рекомендувати проект з реєстр. №8009 за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти 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. 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 зміни в адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Слов’янського району 

Донецької області (реєстр. № 8009 від 07.02.2018), внесений народними 

депутатами України М.Єфімовим, В.Курилом, за наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державних символів та 

нагород О.Дехтярчука про проект Постанови про звернення до Президента 

України щодо присвоєння звання Героя України Аміні Окуєвій (посмертно) 
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(реєстр. № 7491), поданий народними депутатами України О.Ляшком, 

І.Мосійчуком, А.Геращенком, А.Лозовим, Д.Ліньком, І.Котвіцьким. 

О.Дехтярчук поінформував, що зазначеним проектом Постанови 

пропонується звернутися до Президента України з пропозицією про присвоєння 

Аміні Окуєвій вищого ступеню відзнаки в Україні – звання Герой України 

(посмертно) та за результатами громадського обговорення здійснити відповідні 

заходи щодо перейменування однієї з вулиць населеного пункту  в честь Аміни 

Окуєвої. Проект підготовлено авторами з метою відзначення Аміни Окуєвої – 

активної учасниці подій Революції гідності та війни на сході України, яка виявила 

громадянську мужність, силу духу та героїчну самопожертву, віддавши своє 

молоде життя за європейське майбутнє України. 

Голова підкомітету вказав, що Комітет Верховної Ради України з питань 

запобігання та протидії корупції за результатами здійснення антикорупційної 

експертизи даного проекту Постанови дійшов висновку, що проект акту 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.   

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Члени Комітету взяли до уваги, що Конституцією України визначається, що 

Україна є правовою державою (стаття 1 Основного Закону України), органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 

встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина 

друга статті 6), закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 

Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8).  

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 92 Конституції України 

виключно законом України встановлюються державні нагороди. Закон України 

«Про державні нагороди України» встановлює державні нагороди України для 

відзначення громадян за особисті заслуги перед Україною. Згідно із статтею 6 

зазначеного Закону вищим ступенем відзнаки в Україні є звання Герой України. 

Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення 

визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Відповідно 

до Статуту звання Герой України, затвердженого Указом Президента України від 

2 грудня 2002 року № 1114/2002 «Про звання Герой України», подання про 

присвоєння звання Герой України вносять Президентові України Верховна Рада 

України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний 

Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура 

України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада 

та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації, а також Комісія державних 

нагород та геральдики при Президентові України.  

Згідно із частиною другою статті 46 Регламенту Верховної Ради України 

актами Верховної Ради є закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, 

заяви. Частиною другою статті 138 Регламенту Верховної Ради України 

визначено, що постанови Верховної Ради приймаються з конкретних питань з 

метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної та інших функцій.  
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Голова підкомітету запропонував рекомендувати Верховній Раді України 

проект з реєстр. № 7491 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 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 О.Дехтярчуку. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови про звернення до Президента України щодо присвоєння звання Героя 

України Аміні Окуєвій (посмертно) (реєстр. № 7491), поданий народними 

депутатами України О.Ляшком, І.Мосійчуком, А.Геращенком та іншими, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

голові підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та 

нагород О.Дехтярчуку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

        Перший заступник 

   Голови Комітету                        ______________            О.ЛЕДОВСЬКИХ 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

14 березня 2018 року 

 

1. Про результати  моніторингу процесу реформування місцевого 

самоврядування у 2017 році (у частині фінансової децентралізації та результатів 

проведеної оцінки фінансової спроможності 366 об’єднаних територіальних 

громад). 

2. Проект Постанови про зміну в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Добропільського району Донецької 

області (реєстр. № 7310, н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

3. Проект Постанови про зміну в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Олександрівського району 

Донецької області (реєстр. № 7311, н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

4. Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. № 7249,  н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

5. Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Слов'янського району Донецької 

області (реєстр. № 8009,  н.д. М.Єфімов, В.Курило). 

6. Проект Постанови про звернення до Президента України щодо присвоєння 

звання Героя України Аміні Окуєвій (посмертно) (реєстр. № 7491, н.д. О.Ляшко, 

І.Мосійчук, Геращенко, А.Лозовий, Д.Лінько, І.Котвіцький). 


