
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 

4 квітня 2018 року 

Веде засідання голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В. 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На засіданні комітету присутні 12 членів комітету, 

що відповідно до Закону "Про комітети Верховної Ради" надає мені 

можливість відкрити засідання нашого комітету. Я оголошую його 

відкритим. 

Вам роздано проект порядку денного. Якщо немає заперечень 

концептуальних щодо порядку денного, прошу підтримати його за основу. 

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

Хто утримався? Немає.  

Чи є зміни, доповнення? Шановні колеги, у мене, з вашого дозволу, 

буде пропозиція довключити іще одне питання. Ви пам'ятаєте, що ми 

перенесли питання перейменування міста Переяслава-Хмельницького, тоді 

було прохання наших колег це відкласти. Я так розумію, що зараз немає 

заперечень.  

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає, немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну да, я наскільки знаю, що з'ясували це питання, 

тому ми і включаємо перейменування міста Переяслава-Хмельницького 

Київської області до порядку денного.  

І хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому із додаванням 

цього одного питання, прошу голосувати. Хто – за? Дякую. Хто – проти? 

Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  



І я з вашого дозволу це питання тоді поставлю перед організаційними 

питаннями останнім. Дякую. 

Ми переходимо до першого питання порядку денного про проект 

Закону про внесення змін до статті 11 Закону України "Про державні 

нагороди" (реєстраційний номер 8053, автор – Кабінет Міністрів України). 

Доповідає голова підкомітету Дехтярчук Олександр Володимирович. 

Будь ласка, Олександре Володимировичу.  

 

ДЕХТЯРЧУК О.В.  Шановне товариство, коротко про законопроект. Як 

ви знаєте, було прийнято новий Закон "Про освіту". Відповідно до цього 

нового Закону "Про освіту" потрібно внести цілий ряд змін, які стосуються у 

тому числі і відповідних премій, які встановлюються Кабінетом Міністрів 

України відповідно. 

Я зачитаю тільки висновок Асоціації органів місцевого 

самоврядування, що зрештою проллє нам світло на законопроект. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація міст 

України, проаналізувавши даний законопроект, визначила його таким, що 

дозволить одержувати державні нагороди України не тільки науковим 

працівникам, які розробляють підручники, а і педагогічним працівникам та 

колективам розробників. При цьому на думку Асоціації міст України 

розмежування номінацій "дошкільна", "позашкільна освіта" сприятиме 

охопленню нагородами більшої кількості фахівців у сферах дошкільної, 

позашкільної освіти. 

Головне науково-експертне управління, відмічаючи актуальні 

пропозиції даного законопроекту, вважає, що за результатами розгляду в 

першому читанні,  він може бути прийнятий за основу. Всебічно 

обговоривши дане  питання, підкомітет пропонує проект Закону України про 

внесення змін до  статті 11 Закону України "Про державні нагороди 

України",  поданий Кабінетом Міністрів України за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу.  Ну, от таким чином. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре.     

Шановні колеги члени комітету, чи є запитання  до доповідача?  

 

_______________. Немає… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги і члени комітету хто  хотів би 

висловитись?  Теж немає бажаючих. 

У нас присутній на засіданні комітету наскільки  мене проінформували  

заступник  міністра освіти і  науки Роман Володимирович Греба. 

Пане Романе, будь ласка, вам слово.  

 

ГРЕБА Р.В.  Шановний пане голово комітету! Шановні народні 

депутати! Так, дійсно, урядом розроблено  законопроект про внесення змін 

до статті 11 Закону України   "Про державні нагороди України" ним 

передбачається, по-перше, приведення  у відповідність визначення, які 

містяться в Законі про державні нагороди до Закону України "Про освіту" , 

який був  прийнятий у вересні  2017 року. А також передачі  повноважень,  

звісно, номінацій  за створення підручників для середніх загальноосвітніх, 

професійних,  навчальних, виховних,  вищих навчальних закладів зі сфери 

відповідальності  Комітету з державних  премій в галузі науки і техніки до 

державного комітету… Комітету з  державних премій України в галузі 

освіти. Вказана пропозиція була  внесена за  ініціативи Патона… Бориса 

Євгеновича Патона. Тому просимо вас підтримати і  підтримати даний 

законопроект. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Романе Володимировичу. 

Тобто  більше премій хороших і різних. Колеги,  хто і ще хотів 

висловитись з  цього приводу. Ніхто. Була одна… під час обговорення  



прозвучала одна пропозиція підтримати цей законопроект і  рекомендувати 

Верховній Раді прийняти  його за основу в першому читанні.  Немає інших 

пропозицій?  

 

_______________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто за таку пропозицію, прошу  голосувати.  

Хто – за? Дякую.  

Хто – проти? Немає.  

Хто – утримався? Немає.  

Рішення прийнято. Одноголосно. 

 І ми визначаємо тоді доповідачем від комітету, як завжди пана 

Дехтярчука. Немає заперечень?  

Хто – за? Дякую.  

Хто – проти? Немає.  

Хто – утримався? Немає.  

Рішення прийнято. Одноголосно. 

Ми вичерпали  перше питання порядку денного.  

Переходимо до другого питання порядку денного про проект Закону  

про внесення змін до  статті 51 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні"  щодо узгодження окремих норм, які стосуються складу 

виконавчого  комітету сільської, селищної, міської, районної в місті  ради, 

реєстраційний номер 5291, доопрацьований. Автор – народний депутат. 

Доповідає голова підкомітету Бублик Юрій Васильович. Будь ласка, Юрій 

Васильович.  

 

БУБЛИК Ю.В. Даний законопроект є доопрацьованим варіантом 

проекту, що був  поданий до Верховної Ради  України у жовтні 2016 року, 

щодо змісту якого депутатами України, членами комітету, були надані 

пропозиції. 



Мною були враховані пропозиції, висловлені членами комітету, 

зокрема, з тексту пропозицій були виключені фрази, які стосувалися посад 

заступника (заступників) сільського (селищного) та міського голови.  

В новій редакції законопроекту пропонується внести зміни тільки до 

статті 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", де 

передбачити в частині дев'ятій норму про те, що до складу виконавчого 

комітету районної в місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, 

крім секретаря ради та заступника голови районної в місті ради.  

Ідея розробки цього законопроекту виникла з наслідками звернення до 

Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування голови Довгинцівської 

районної в місті Кривому Розі ради Дніпропетровської області щодо 

врегулювання неузгодженостей норм Закону про застосування частин третьої 

та дев'ятої статті 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

по відношенню до посади заступника голови районної в місті ради.  

У своєму зверненні голова районної  в місті ради звернув увагу на те, 

що під час ухвалення Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" частиною 3 статті 51 включено до числа осіб, з яких утворюється 

склад виконавчого комітету ради, зокрема, заступника голови районної в 

місті ради.  

Відповідно до частини другої статті 56 цього закону заступник голови 

районної в місті ради обирається відповідною радою з числа депутатів цієї 

ради. Одночасно частина дев'ята цієї статті виключає можливість входження 

цієї особи до складу виконавчого комітету відповідної ради в якості депутата 

цієї ради.  

Основні засади правового статусу заступника голови районної в місті 

ради визначаються статтями 51, 53, 56-ю Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні". Статтею 53 закону, яка визначає організацію 

роботи виконавчого комітету районної в місті ради на заступника районної в 

місті ради покладаються повноваження щодо скликання засідань 



виконавчого комітету ради в разі відсутності її голови чи неможливості 

здійснення ним цієї функції.  

Для розуміння даного статусу значення також мають норми закону, які 

визначають повноваження голови районної в місті ради, оскільки за певних 

умов, передбачених частиною шостою статті 56 закону, заступник голови 

районної в місті ради здійснює повноваження голови відповідної ради. При 

цьому з огляду на зміст частини другої статті 5 закону, яка вказує, що голова 

районної у місті ради є одночасно головою її виконавчого комітету, 

заступник голови районної в місті ради здійснює у таких випадки 

повноваження голови виконавчого комітету районної у місті ради. Таким 

чином статті 51, 53 та 56 закону містять спеціальні положення, які 

однозначно вказують на необхідність обов'язкового входження, зокрема, 

заступника голови районної у місті ради до складу її виконавчого комітету за 

посадою, а при певних умовах на керівництво цим органом. Разом з тим, 

частина дев'ята статті 51 закону, що стосується загалом депутатів районних у 

місті рад, передбачає, що депутати, окрім секретаря ради, не входять до 

складу виконавчих комітетів відповідних рад. Тобто дане положення також 

не узгоджується з прямими приписами частини другої статті 56 закону щодо 

обрання заступника голови районної у місті ради відповідною радою лише з 

числа депутатів цієї ради. 

Законопроект направлений на вдосконалення положень Закону про 

місцеве самоврядування в Україні щодо врегулювання неузгодженостей і 

норм закону при застосуванні частин третьої та дев'ятої статті 51, статті 53 та 

частини другої статті 56 Закону України про місцеве самоврядування в 

Україні по відношенню до посади заступника голови районної у місті ради у 

його статусі як депутата цієї ради та виконуючого обов'язки голови ради. 

Прошу підтримати цей законопроект у першому читанні.  

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Васильович. 



Колеги, чи є запитання до Юрія Васильовича? Немає. Хто хотів 

висловитися із членів комітету з цього приводу? Поки що ніхто.  

Я тоді інформую, що до нас надійшов висновок Асоціації міст України, 

яка не зовсім схвально відноситься до цього законопроекту і просить комітет 

рекомендувати Верховній Раді його відхилити. І аналогічне побажання 

міститься у висновку ГНЕУ з цього приводу.  

Асоціація міст, хтось є? Да, будь ласка. Єдине, що представляйтесь, 

будь ласка, у нас іде стенографування. 

 

ПАРХОМЕНКО В.Г. Пархоменко Володимир, Асоціація міст України. 

Між частинами третьою і дев'ятою статті 51 є, на нашу думку, певна 

колізія, тому що частина третя передбачає членство у виконавчому комітеті 

за посадою голови районної в місті ради і заступника районної в місті ради. А 

частина дев'ята… Які, до речі, є депутатами, і голова є депутатом, обирається 

з депутатів на цьому рівні, і заступники депутатом обираються депутатами на 

цьому рівні. А у статті 9 не вказані вони як депутати поряд з секретарем, 

яким дозволено входити до складу виконавчого комітету.  

Тому ми також порадилися, ну, я особисто, із районними в місті 

радами. І, ну, так сталося випадково, я не намагався і не знав, що саме від 

Довгинцівської районної ради Кривого Рогу було звернення. І через те, от, 

говорив з ними там, правда не з головою, голова був десь на заходах. І мені 

сказали, що там заступник є так само у них членом виконавчого комітету. А 

коли я запитав, хто заступає голову районної в місті ради, коли він відсутній, 

у відпустці, сказали заступник по раді. На якій підставі? Ну, на тій підставі, 

що частина третя передбачає членство заступників у виконавчому комітеті. 

Таким чином… Ну, чи це є справді такою гострою проблемою, щоб для 

цього приймати зміни до закону, мені здається, що на розсуд комітету, 

просто подумайте про це. Притому кількість районних у місті рад невпинно 

скорочується. І наскільки нам відомо на наступних чергових виборах, перед 

наступними черговими виборами будуть прийняті рішення про відмову від 



них ще в декількох містах. Ну це в принципі… Тому суттєвої проблеми, які 

тут треба вирішувати законом, ми зі свого боку не бачимо.  

От, що я хотів сказати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Володимир Григорович. Я не зовсім зрозумів 

чи ви підтримуєте висновок Асоціації міст, чи ви заперечуєте проти нього?  

 

ПАРХОМЕНКО В.Г. Ні, звичайно підтримую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви так, на розсуд комітету, а висновок асоціації… 

 

ПАРХОМЕНКО В.Г.  Ну, це завжди на розсуд комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я розумію.  

 

ПАРХОМЕНКО В.Г.  Ви самі вирішуйте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Трохимович Федорук, будь ласка.  

 

ФЕДОРУК М.Т.  Я підтримую саме пропозицію Асоціації міст. Разом з 

тим, я не підтримую те, щоб закон цей відхиляти повністю, от, нашого колеги 

Юрія Васильовича. Але він просто є, ми сьогодні працюємо над тим, є, 

ведеться робота над про... взагалі над загальним законом про місцеве 

самоврядування і це можна буде врегулювати там при розробці цього закону, 

не відхиляючи сьогодні цю пропозицію. Вона регулюється, на практиці 

регулюється, врегульована. Ми будемо мати на увазі те, що врахуємо це при 

змінах у великому законі. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Трохимович, дивіться, невеличке уточнення. 

Не відхиляючи цю пропозицію, у нас є декілька опцій. Опція перша – 



повернути автору на доопрацювання – раз, відкласти розгляд цього питання – 

два. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Відкласти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я третє поки що... Я не бачу третього механізму. 

Тому я хотів почути... Відкласти розгляд цього питання сьогодні. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Да, сьогодні на перспективу. 

 

_______________. Ми ж вчора... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Без визначення дати. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Без визначення... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Розуміючи, що це питання необхідно розв'язувати. 

Але воно буде розв'язане в тому законопроекті, який готується в питанні... 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, не про службу в органах, а що про місцеве 

самоврядування. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Закон про місцеве самоврядування. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про місцеве самоврядування. Так, колеги, Юрій 

Васильович, як ви до цього ставитесь? А ну, парируйте, парируйте. 

"Парируйте, граф", - як той казав. 

 



БУБЛИК Ю.В. Шановні колеги, я зачитаю вам норми закону чинно 

діючий, і ви зрозумієте, що вони між собою абсолютно неузгоджені. 

Я розумію, що цей законопроект, поки дійде до сесійної зали, може 

пройти 3-5 років, ну, як для нашої Верховної Ради, бо ми недавно ухвалили 

Закон України, який дає право органам місцевого самоврядування 

обмежувати продаж алкогольних напоїв, а ми його ще в 15 році з вами тут на 

комітеті розглядали і він, врешті-решт, дійшов до Ради, і правильний закон. 

Тому... Але щодо процесуальних речей і коли воно може трапитися.  

Але закон є неузгодженими на сьогодні і тут чітко зазначено, що до 

складу виконкому може входити, не можуть входити депутати ради, окрім 

секретаря. А в районній у місті раді, зазначено, що заступник обирається зі 

складу депутатів. Ну, абсурдна ситуація, тому, як на мене, її потрібно 

врегулювати, пропанувавши Верховній Раді ухвалити цей законопроект в 

першому читанні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Дякую, Юрій Васильович. 

Єдине, що хочу зауважити, що... 

 

БУБЛИК Ю.В. …… про районні у місті ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... що жоден, жоден із виступаючих не зазначив, що 

нема колізії, тобто всі зазначили, що є колізія. Єдине, що просто всі 

зазначали, що це не є таким аж гарячим питанням і не потребує прям такого 

нагального врегулювання. Єдине, що запропонував Микола Трохимович, 

розуміючи, що проблема є, що її треба, ну, так би мовити, врегулювати 

однозначно, щоб не було подвійних тлумачень, але визначитись про це в 

Законі "Про місцеве самоврядування". А наразі відкласти розгляд цього 

питання сьогодні. От така була пропозиція Миколи Трохимовича. Я думаю, 

що нам би на неї треба було б може і пристати.  

 



______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, дивіться, я думаю, що ми зробимо все, щоб як 

найшвидше розробити законопроект… 

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, щоб завершити доопрацювання. Я ж… Щоб 

завершити доопрацювання Закону "Про місцеве самоврядування". Ми ще раз 

його переглянемо з точки зору того, щоб саме це питання було там чітко 

врегульовано. І погоджуючись з вашою ж думкою, що в нинішньому складі 

парламенту абсолютно невідомо, який законопроект швидше дійде і як він 

дійде. Але ви праві, що це питання треба регулювати, але ми його 

врегулюємо там. Нема заперечень?  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо. Але якої?  

Колеги, тоді, з вашого дозволу, я трошки поміняю… Немає заперечень, 

щоб я поміняв черговість голосування пропозицій? Бо пропозиція спершу 

прозвучала від Юрія Васильовича, підтримати в першому читанні. Юрій 

Васильович, нема заперечень у вас, щоб я поміняв черговість? Бо, якщо ви 

будете наполягати, будемо голосувати по черговості.  

 

______________. Давайте по черговості.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  По черговості. Ну, нічого не можу зробити наполягає 

автор.  

Тоді, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді цей законопроект 

прийняти в першому читанні, прошу голосувати.  



 

______________. Треба 6. Один, два,три, чотири, п'ять, шість, сім. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все.  

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

І доповідач Юрій Васильович Бублик тоді. Хто за таке рішення прошу 

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

Ми вичерпали це питання порядку денного. Переходимо до третього 

питання порядку денного про проект Закону про внесення змін до Закону 

"Про місцеве самоврядування в Україні" щодо звітування сільського, 

селищного, міського голови перед відповідною територіальною громадою, 

реєстраційний номер 5340, автор народний депутат. І доповідає… Народні 

депутати, пробачте. І доповідає голова підкомітету Бублик Юрій Васильович.  

 

БУБЛИК Ю.В.  Дякую.  

Шановні колеги, ми разом із колегою Андрієм Рекою доопрацювали 

цей законопроект. Також врахували побажання і зауваження, які були 

висловлені від колег народних депутатів на комітеті.  

Законопроект розроблений з врахуванням висновків, наданих 

роз'ясненням, затвердженим Комітетом Верховної Ради з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо 

процедури звітування сільським, селищним, міським головою та депутатами 

сільської, селищної, міської ради перед відповідною територіальною 

громадою.  

У доопрацьованій редакції законопроекту були враховані пропозиції 

членів комітету. Зокрема з пропозицій до частини 7 статті 42 Закону України 

"Про місцевого самоврядування в Україні" вилучений абзац щодо 

проведення дорадчого голосування за результатами звітування. Вітчизняний 

досвід щодо звітування голови сільських, селищних, міських рад про свою 

роботу, про територіальні громади свідчить про наявність певних труднощів. 



Посадові особи місцевого самоврядування неправильно трактують поняття 

"звітування" та ототожнюють його з інформуванням громадян на зустрічах із 

ними. У цьому випадку звітування про роботу територіальної громади і 

голови розуміють, як інформування громадян про соціально-економічний 

розвиток відповідної територіальної громади та виконання місцевого 

бюджету. Однак, така форма зустрічі не містить інформації про виконання 

особисто головами сільських, селищних, міських рад своїх повноважень та не 

відповідає положенням законодавства щодо цього питання. Водночас 

відсутність чіткої аргументації визначення положень щодо процедури 

звітування голів перед громадою та перелік питань, які необхідно 

висвітлювати під час звіту, дозволяють по-різному трактувати діяльність чи 

бездіяльність голів стосовно звітування перед територіальною громадою. 

З врахуванням того, що процедура звітування передбачена 

законодавством, чітко не визначає механізм проведення відкритої зустрічі, 

що ускладнює визначення відповідної організаційної форми проведення 

звітування, виникає необхідність внесення змін у Закон України "Про 

місцеве самоврядування в Україні". 

Законопроект направлений на встановлення чіткої регламентації 

звітування сільських, селищних, міських голів, що дозволить уникнути 

вільного трактування положень законодавства та труднощів, пов'язаних із 

визначенням форм та порядку його здійснення.  

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити зворотній зв'язок між 

головною посадовою особою територіальної громади та громадою, створити 

умови для забезпечення впливу громадян на процес визначення питань 

місцевого значення. Уточнення та конкретизація процедурних питань 

діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування на 

законодавчому рівні та в локальних нормативно-правових актах дозволить 

створити кращі умови для забезпечення переходу принципів власності, 

підзвітності та відповідальності територіальними громадами, їх органами та 



посадових осіб із теоретичної площини у практичну діяльність у системі 

місцевого самоврядування. 

Прошу підтримати цей законопроект у першому читанні.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Юрій Васильович.  

Колеги, чи є запитання до Юрія Васильовича? Хто з членів комітету 

хотів висловитись? Микола Трохимович, ви? Да, будь ласка.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Я також буду послідовним, не тому, що послідовний, а 

буду послідовним. І також пропоную, щоб це питання було  врегульоване 

при змінах в розробці і змінах Закону про … великому Закону "Про місцеве 

самоврядування в Україні" і також його перенести на… відкласти до  

підготовки до цього закону.  

Дякую.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Миколо Трохимович. 

Любомир Львович Зубач, потім Олена Петрівна Бойко і потім ще раз 

Юрій Васильович Бублик.  

 

ЗУБАЧ Л.Л. Доброго дня, колеги.  

З одного боку, погоджуючись з тим, що  існуючі формулювання в 

законі, вони є досить розмитими і в різних органах місцевого самоврядування 

трактуються по-різному, що означає зустріч, звітування про роботу на 

відкритій зустрічі з громадянами.   

В той же час хотів би сказати, що це питання, воно входить у сферу, 

частково, принаймні, локальної демократії, тобто звітування голів і 

виконавчих органів перед громадою, і могли би навіть це питання не 

відкладати в довгий ящик у контексті розробки нового Закону про місцеве 

самоврядування, а подумати над тим, яким чином врахувати ці пропозиції в 



рамках нашої спільної роботи з Оленою Петрівною, іншими членами робочої 

групи по доопрацюванню законодавства стосовно місцевої демократії.  

Тобто я погоджуюсь з тим, що можна відкласти і просто подумати над 

цим в рамках оцієї нашої робочої групи. І запрошуємо Юрія Васильовича 

доєднатися.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Любомир Львович.  

Олена Петрівна Бойко. 

 

БОЙКО О.П. Наразі Любомир Львович вже доповів, що в нас у робочій 

групі теж обговорювалося це питання. Звичайно, робоча група ще не 

завершила роботу, але думки були різні, в тому числі, що ці питання мають 

врегульовані бути саме статутом на  локальному рівні, а не виносити на 

рівень закону.  

Ще раз кажу, що це поки думки і обговорення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олена Петрівна.  

Юрій Васильович Бублик.  

 

БУБЛИК Ю.В. Шановні колеги, прошу підтримати позицію, як і по 

попередньому законопроекту, коли буде напрацьований цей системний 

комплексний законопроект також невідомо, а до того часу рекомендувати 

Верховній Раді ухвалити у першому читанні. Якщо це трапиться раніше і 

він... мій законопроект просто відпаде як за не... необхідністю, непотрібністю 

– наш законопроект із паном Андрієм Рекою. Тому, ну, тут слушні 

пропозиції викладені, вони врегульовують, внормовують процедуру. Бо 

другий раз громада питає сільського, селищного, міського голову: коли ти 

звітував? А він каже: "Звітував". – "А ми про це не знали". А тут чітко 

прописано чи повинен повідомляти про час, місце звітування і так далі. Як на 

мене, цей законопроект є актуальним. 



Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Васильович. 

Хочу лише... Андрій Олександрович Река, будь ласка. 

 

_______________. Ми працюємо.  

 

РЕКА А.О. Я прошу  підтримати нас. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. ... стенограма  іде. 

 

(Загальна дискусія)  

 

РЕКА А.О.  Мікрофон забрав на себе. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Альона Іванівна виходила, все було нормально, 

повернулася – почали мікрофони... 

 

РЕКА А.О. Мікрофон забрав на себе час, тому я звертаюсь до вас 

підтримати наш законопроект  і не відкладати його. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрію Олександровичу. 

У нас в матеріалах є висновок Асоціації міст, єдине, що він був 

підписаний достатньо давно, тому я прошу Володимира Григоровича  

Пархоменка висловити позицію Асоціації міст. В тому висновку письмовому, 

який ми маємо, там негативна позиція і так само негативна позиція у ГНЕУ. 

 



ПАРХОМЕНКО В.Г. Ну, вона не є негативною, я б сказав. Ми кажемо, 

що не  маємо нічого особливо проти змісту, але чи він потрібен – ми лише 

сумніваємося сам як закон. Не так давно комітет, наскільки ми розуміємо  

взяв курс на наповнення змістом статутів територіальних громад. І робоча  

група, яка розробляє законопроект про внесення змін до Закону про місцеве  

самоврядування з питань місцевої демократії, вона отримала від комітету 

орієнтир, щоби там були більш загальні речі, хоча б обов'язково указані, а 

вже в статутах це питання деталізувалося. Як на мене, оце питання, про яке 

йдеться, воно, ну, більш-менш нормально викладено у  статті 7... у частині 

сьомій статті 42, але детально про те, про що говорив Юрій Васильович, а це 

там форма проведення зустрічей, там інші питання – це могло би бути 

відображено  в статутах територіальних громад. І це б служило, ну, завданню 

наданню статутам реальної ваги, щоб це були не формальні документи, 

справді щось вирішували. Тому, от, наша позиція, можливо, в порядку 

роботи над законопроектом про локальну демократію там деякі питання в 

частині сьомій статті 42 можна уточнить, посилить. Але, щоб основні 

завдання вирішувались все-таки в статутах.  

Дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Володимире Григоровичу.  

Колеги, хто ще хотів висловитись? Да, Юрій Васильович, будь ласка.  

 

БУБЛИК Ю.В.  Шановні колеги, дозволю собі нагадати, жовтень 15-го 

року, роз'яснення Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, тобіш 

нашого комітету щодо процедури звітування сільським, селищним, міським 

головою та депутатами сільської, селищної, міської ради перед відповідною 

територіальною громадою. Для того, щоб дати це роз'яснення ми… З метою 

належного та всебічного розгляду вище вказаних питань в забезпеченні 

наукового обґрунтування зазначене звернення було скеровано до Інституту 



законодавства Верховної Ради, Науково-дослідного інституту державного 

будівництва і місцевого самоврядування Національної академії правових 

наук, Всеукраїнській асоціації сільських та селищних рад, це Українська 

асоціація органів місцевого самоврядування Асоціації міст України. І ми в 

своєму роз'ясненні… Бо нас люди запитували, чи повинен сільський, 

селищний, міський голова дати оголошення про час і місце подання звіту? Чи 

можна звітувати неодноразово протягом року? Чи повинен звіт сільського, 

селищного, міського голови мати письмову форму? І чи має право 

громадянин звернутися до органу місцевого самоврядування для отримання 

копій відповідного акту? І ми дійшли висновку, в роз'ясненні комітету… Тут 

такий коротенький висновок. 

Висновок: "Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

потребує певного доопрацювання в частині більш комплексного регулювання 

процедури звітування сільським, селищним, міським головою перед 

відповідною територіальною громадою".  

Тож на виконання такої роботи, багато проробленої, комітету і 

напрацьована оця процедура, де все внормовано. Тому на моє 

переконання…. І Асоціація міст України тут також підтверджувала, що треба 

це чіткіше прописати, а зараз стверджує не зовсім те.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  

 

БУБЛИК Ю.В.  Прошу підтримати в першому читанні. І, дай Боже, 

щоб був комплексний закон швидше. І хай він на реєстрації чекає своєї черги 

і буде розглянутий Радою.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Васильович. Дякую за нагадування 

позиції комітету. Але не тисніть на комітет авторитетом нашого ж комітету. 

 

_______________. (Не чути) 



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, на голову бесполезно тиснути. 

Колеги, у нас було дві пропозиції. У нас була перша пропозиція, яка 

прозвучала під час доповіді від Юрія Васильовича рекомендувати Верховній 

Раді прийняти в цілому. І була друга пропозиція… 

 

_______________. Ні, у першому читанні. 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перепрошую, да, в першому читанні. Перепрошую, в 

першому читанні. 

І була пропозиція від Миколи Трохимовича Федорука відкласти 

розгляд цього питання і врахувати всі ці позиції в новому законопроекті про 

місцеве самоврядування. Тому я ставлю в порядку надходження.  

Хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді прийняти цей 

законопроект в першому читанні, прошу проголосувати. 

 

_______________. Сім треба. Один, два,три, чотири, п'ять, шість. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Хто – проти? Немає. Хто утримався? Будь ласка. 

 

_______________. П'ятеро. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Хто за те, щоб відкласти розклад цього законопроекту і включити ці 

позиції обов'язково під час підготовки законопроекту про службу… 

пробачте, про місцеве самоврядування. Хто за таке рішення, прошу 

голосувати.  

Хто – за? (Шум у залі) Дякую.  

Хто – проти? Немає.  



Хто утримався? Немає.  

Рішення прийнято одноголосно. 

Дякую вам, Юрію Васильовичу. Ми вичерпали третє питання порядку 

денного.  

І ми переходимо до розгляду додаткового питання, яке ми включити до 

порядку денного, про перейменування міста Переяслав-Хмельницький 

Київської області.  

Я запрошую до слова голову підкомітету Миколу Трохимовича 

Федорука. Будь ласка, Микола Трохимович.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановний Сергію Володимировичу, шановні колеги, 

протягом більше ніж тисяча років, з 907 по 12 жовтня 1943 року місто 

Переяслав-Хмельницький було Переяславом. Але 12 жовтня, у жовтні 43-го 

року на відзначення пам'яті великого сина українського народу, 

основоположника союзу російського і українського народів Богдана 

Хмельницького було перейменовано місто Переяслав у Переяслав-

Хмельницький. Зараз перейменування міста Переяслав-Хмельницький 

ініційовано Переяслав-Хмельницькою міською радою з метою повернення 

місту його історичної назви Переяслав.  

Питання було розглянуто на  громадських слуханнях і погоджено 

відповідно  до законодавства розглянуто і схвалено Переяслав-

Хмельницькою міською та  Київською обласною радами. Під комітет 

пропонує повернути місту Переяслав-Хмельницький його історичну назву 

місто Переяслав.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо Миколо Трохимовичу.  

Чи є запитання до Миколи Трохимовича? Хто хотів  висловитися, 

колеги. Так, будь ласка, Віталій Семенович Курило. 

 



КУРИЛО В.С. Тут мій колега каже, прочитайте вірш.  У 1859 році 

Тарас Григорович Шевченко побував у Переяславі. Це колись місто було 

козацькою столицею, як пам'ятаєте, там  підписувалися і акти державні. І 

коли Шевченко приїхав у Переяслав у другій половині ХIХ століття, то він  

жахнувся від того, що це було  невеличке село, яке запустіло, і він тоді 

написав вірша, який  жодного разу не  друкувався за радянський часів, який 

починався: 

Якби – то  ти, Богдане п'яний, 

Устав та на Переяслав глянув! 

Упився!  Точно б ти упився! 

Або в колисці  утопився…  

І так далі. 

Так от я не про це. Я вважаю, що перейменування, не перейменування, 

а  повернення Переяславу його історичної назви, це правильний крок, який 

не має ніякого відношення до постаті Богдана Хмельницького, як державного 

діяча, історичної постаті, по різному можна ставитися до Хмельницького. 

Але просто ми не  можемо в угоду політичних якихось  тимчасовим віянням 

міняти історичні назви, які дали наші предки і назви, які існували в цьому  

випадку не  сто років, а  тисячу років. Тому я закликаю усіх підтримати зміну 

назви і поверненню місту його історичної, ісконно історичної назви. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Семенович. 

Колеги, члени комітету, хто ще хотів висловитися? 

Я знаю, що у нас присутній міський голова  міста Переяслав-

Хмельницький Тарас Вікторович Костін є? Нема? 

 

КОСТІН Т.В. Єсть, присутній. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.  

 



КОСТІН Т.В. Дякую, шановні, за надане слово. 

Біля 70 відсотків жителів міста - за повернення історичної назви, в 

основному старше покоління - за, молоді байдуже, в принципі, всю 

процедуру ми пройшли. Прошу підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарасе Вікторовичу. 

Олена Петрівна Бойко. 

 

БОЙКО О.П. Скажіть, будь ласка, ви говорите, 70 відсотків, а чим це 

підтверджується? Була якась соціологія? Що це таке? Тому що ті документи, 

які ми бачили, там зовсім інші цифри. І ось, колеги, я з цієї нагоди хочу ще 

раз звернутися про важливість партисипативної демократії – це не демагогія, 

а це дійсно дуже важливо. Тому що коли говорять, що громадськість - за, то 

якісь форми мають бути присутніми і легалізувати оцю думку і ці цифри. Це 

були громадські слухання? Відповідно до чого вони проводилися? Чи є 

положення по громадські слухання? Це було що і чому ви не називаєте цю 

цифру? Якщо можна, просто щоб ми були впевнені в правильності свого 

рішення, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую, Олена Петрівна. 

Єдине, що я проінформую колег членів комітету, що в матеріалах 

присутній протокол громадських слухань на тему повернення історичної 

назви Переяславу-Хмельницькому – Переяслав від 20.05.2016 року, 

присутній міський голова, секретар міської ради ...... заступник міського 

голови керуючий справами виконкому, запрошені жителі міста, присутні 

близько 130 осіб. Я не буду там весь протокол... 

 

_______________. (Не чути)  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я ж... Тому я ж і зачитую, що... І голосували, і 

вирішили, зараз, одну хвилиночку, я знайду. 

 

_______________. 88. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да, 88 – за, проти – 7, утримались 9 і вів зустріч 

міський голова. Тому, пане міський голова, було запитання від члена 

комітету, якщо можна – від вас пояснення, бо я процитував лише ті матеріли, 

які у мене є, я не володію більшою інформацією. 

 

КОСТІН Т.В. Значить, в 2016 і в 2017 році я щорічно провожу доповідь 

перед громадою. В статуті громади затверджено, що це проводиться на 

громадських слуханнях.  

Ми виносили це питання два роки підряд і на... в 7 мікрорайонах міста 

люди відкликалися "за" – 70 відсотків. В загальній кількості, можна так 

сказать, на слухання ходить небагато  людей – від 50 до 100 чоловік, тобто  

зрозуміло, що не 28 тисяч жителів висловлювали свою думку, але загальний 

зріз ми оцінили дуже чітко.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, будь ласка, Андрій Олександрович Река 

запитання.  

 

РЕКА А.О. Да, як ви вважаєте, ви додому приїдете сьогодні, завтра 

скажете своїм людям, от, я був на комітеті, таке рішення комітету, буде 100 

процентів підтримки ваших слів  чи буде супротив?  

 

КОСТІН Т.В.  100 відсотків, звісно, не буде. Я ж повторюю, що частина 

громади більша за повернення історичної назви.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Тарасе Вікторовичу.  



Я ще хочу проінформувати членів комітету, що ми маємо листа від 

Українського інституту національної пам'яті. Лист абсолютно свіжий, 28 

лютого 2018 року. І національний інститут… Український  інститут 

національної пам'яті вважає за необхідне підтримати рішення Переяслав-

Хмельницької міської ради та Київської обласної ради щодо перейменування 

міста Переяслав-Хмельницький та повернення йому історичної назви 

"Переяслав". Тобто позиція інституту національної пам'яті достатньо чітка.  

Колеги, чи є бажання у когось ще висловитися? (Шум у залі) Да.  

У  нас прозвучала одна пропозиція, от єдине, чого би я точно не хотів, я 

би точно не хотів, поважаючи думку громади і підтримуючи думку громади, 

я би не хотів, щоб це перетворилося в якусь боротьбу з Богданом 

Хмельницьким зараз ідеологічну. (Шум у залі) Я ж кажу ще раз, от я би тут… 

(Шум у залі) І на цьому… І на цьому… Я ще раз кажу, але на цьому ми 

наголошуємо і звертаємо ще раз увагу, що в даному випадку мова йде не про 

боротьбу з  Богданом  Хмельницьким, а про повернення історичної назви. І 

це дуже важливо, це такий принциповий дуже важливий нюанс і момент.  

Тому, колеги, хто за те, щоб підтримати подання Київської обласної 

ради щодо перейменування міста Переяслав-Хмельницький                                                                             

Київської області на місто Переяслав, відповідно доручити народним 

депутатам України, членам комітету, розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради  України проект Постанови Верховної Ради  України про 

перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області, а відтак 

рекомендувати Верховній Раді  України,  відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, 

зазначений проект, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу і в цілому.  

Хто за таке рішення, прошу  голосувати. Дякую.  

Хто – проти? Немає.  

Хто – утримався?   Немає.  

Рішення  прийнято. Одноголосно.   



І за нашою традицією доповідати питання буде голова підкомітету 

Микола Трохимович Федорук. Немає  заперечень? Немає.  

Хто за таке рішення прошу голосувати. Дякую.   

Хто – проти? Немає.  

Хто – утримався? Немає.  

Ми вичерпали це питання  в порядку денному. 

І переходимо  до наступного питання  порядку денного про результати 

соціологічних  досліджень. Децентралізація та реформа місцевого 

самоврядування, яка була  проведена  в жовтні-грудні 2017 року  Київським  

міжнародним інститутом соціології та Центром соціальної ініціативи на 

замовлення  та у співпраці з Радою  Європи і Міністерством регіонального  

розвитку, будівництва та ЖКГ України. Інформувати про це нас буде голова  

Офісу Ради Європи пан Мортен Енберг. Але перед тим як надати слово пану 

Мортену я  би хотів від імені комітету, і від себе особисто щиро  подякувати і 

Раді Європи і пану Мортену особисто за  ту співпрацю, яку ми маємо, ми 

щиро вдячні вам і за експертизу, яку ви  допомагає нам робити, і за 

дослідження, і за інші різні форми співпраці.  Дякую пане Мортену і 

запрошую вас до слова. Єдине, що  скажіть мені, скільки вам треба часу.  

 

МОРТЕН ЕНБЕРГ.  Часу вистачить. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Час ваш.  

 

МОРТЕН ЕНБЕРГ. Шановний пане голово! Шановні народні депутати! 

Шановні колеги! Нам дуже приємно  бути з вами сьогодні і спочатку 

дозвольте привітати присутніх  з ухваленням вчора чергового закону, який 

має сприяти  добровільному об'єднанню громад. Вітаю.  

Колеги, понад 20 років Україна є повноправним членом Ради Європи і 

відповідно взяла на себе зобов'язання дотримуватися принципів і стандартів  



організації, в тому числі в галузі верховенства права, прав людини та 

демократії. 

Сьогодні ………… в рамках Плану дій Ради Європи для України  на 

2018 по  2021 роки, одним з пріоритетів якого є децентралізація та розвиток 

місцевого  самоврядування. Рада Європи багато років надає підтримку 

українській стороні  у створенні сильної та ефективної системи місцевого 

самоврядування, вдосконалення законодавчої бази, місцевої демократії в 

Україні, зміцненні правових та фінансових засад розвитку місцевого 

самоврядування та децентралізація влади відповідно до європейських 

стандартів.  

Доброю традицією також стала постійна співпраця Ради Європи з 

Верховною Радою України і її Комітетом з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування.  

Використання рекомендацій та стандартів Ради Європи у 

законотворчості дозволяє ефективно вдосконалювати законодавство України 

з питань місцевого самоврядування та посилювати спроможність громад. 

Тільки  в рамках реалізації попереднього Плану дій Ради Європи для України 

організацією було підготовлено близько 30 документів, тобто огляди, 

висновки, експертизи, звіти та пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства, вагома частина з яких саме на запит профільного комітету 

Верховної Ради  України.  

Світовий досвід проведення муніципальних реформ свідчить, їх успіх 

значною мірою залежить від того, як реформу сприймають люди. Запорукою 

успіху будь-якої демократичної реформи є комунікація з населенням, 

з'ясування поглядів та побажань громадян та їх відповідне врахування в 

процеси реформи.  

Саме тому з 2015 року Рада Європи спільно з Мінрегіоном вперше в 

Україні започаткувала щорічне проведення соціологічних опитувань 

стосовно реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. 

Здебільшого запитання цього опитування повторюються кожного року, що 



дає змогу, по-перше, проаналізувати динаміку поглядів населення на 

реформи, по-друге – визначати тенденції та по-третє – скоригувати політику 

реформи.  

З минулого року ми також проводимо відповідне опитування  в 

об'єднаних територіальних громадах та порівнюємо їх показники із 

загальноукраїнськими. На цей час ми маємо тенденцію  до зростання 

показників, хоча минулого року  цей процес уповільнився.  

Говорячи про результати опитування  2017 року я хотів зробити 

наголос на декількох фактах.  

Обізнаність  щодо реформи  залишається на високому рівні: близько 80 

відсотків населення, з них близько 55 відсотків вважає, що реформа 

відбувається  повільно. Щодо населення ОТГ  з 33  до 38 зросла кількість 

людей, які вважають темпи реформи нормальними при середньому 

показнику по Україні, які є 25 відсотків.  

Існує практично пряма пропорціональність між обізнаністю людей та  

їх прихильністю реформі. Про її необхідність говорити 73 відсотків 

обізнаних, натомість серед них, хто  не цікавить політикою потребу у 

реформі відчувають тільки 46 відсотків.  

У 2016 році 23 відсотків жителів ОТГ, створених у 2015 році, говорили 

про покращення якості послуг. У 2017 році майже у 2 рази більше - 44  

відсотки навіть серед  сіл, які не стали центрами громади 35 відсотків  

визначають покращення  якість послуг при середньому показнику по Україні 

це у  28 відсотків.  Разом з цим абсолютна більшість  населення громад  87 

відсотків вважає, що  необхідно встановити державний нагляд над 

законністю  рішень органів місцевого  самоврядування. Серед жителів 

громад ОТГ, які об'єднались в 2015 році, це 42 відсотки, у 2016 році, до  51-го 

у  2017-му зросла частка тих,   хто очікує на покращання ситуації в Україні 

внаслідок здійснення реформи, то приклади у сфері надання 

адміністративних послуг – від 22 відсотків у 2016 році до 40 відсотків у 2017 

році.  



Особливо важливо, що в такому проблемному регіоні, як Схід України, 

тобто контрольовану територію Донецької та Луганської областей і 

Харківська область, з 2015 до 2017 року частка тих, хто відзначає позитивні 

зміни, зросла майже втричі – з 19 відсотків до 59 відсотків.  

Більш детально про результати двох опитувань, проведених наприкінці 

минулого року серед населення України загалом та серед населення ОТГ, що 

об'єдналися у 2015-2016 роках, розповість генеральний директор Київського 

міжнародного інституту соціології пан Паніотто, який є постійним партнером 

……….. Ради Європи при їх проведенні.  

Ми сподіваємося, звичайно, що ґрунтовний аналіз цих досліджень 

допоможе Україні як країні-члену Ради Європи послідовно підвищувати 

якість публічного управління і темпи розпочатих реформ, зокрема, реформи 

місцевого самоврядування та  територіальних організацій влади.  

Шановні колеги, дуже вам дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Мортен, за цікаву інформацію.  

А я запрошую до слова Володимира Ілліча Паніотто – генерального 

директора Київського міжнародного інституту соціології, професора кафедри 

соціології Університету "Києво-Могилянська Академія".  

Володимир Ілліч, в мене  єдине питання: скільки часу вам треба? 

 

ПАНІОТТО В.І. Вісім хвилин.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ваш час.  

 

ПАНІОТТО В.І. Ми провели три дослідження населення України в 

цілому… я не знаю, чи там видно всім? … це у 2015, 2016 і  2017 році. Це 

такі стандартні дослідження – дві тисячі, які ми проводимо і по політичних 

рейтингах, дві тисячі і похибка – біля трьох відсотків.  



І крім того, було проведено дослідження у тих громадах, які 

об'єдналися: у 2016-у ті, які об'єдналися у 2015 році, там було тільки 40 ОТГ і  

400  опитаних, похибка 5 відсотків, і в 2017-му ми провели вже повноцінне 

репрезентативне дослідження – 2000 опитаних, 200 ОТГ, тобто, власне, 

майже приблизно кожне четверте, і  3 відсотки похибки.  

Якщо ви подивитесь на перший… на першу діаграму, синє – це ті, що 

вважають, що реформа потрібна, і червоне – ті, хто вважає, що не потрібна. 

Більшість населення вважає, що потрібна – там 56 відсотків. І далі питання 

про те, що чи вірите, що реформа сприятиме розвитку громад України? Ми 

бачимо, що в цілому 45 каже, що сприяє, 35 – що ні, але це залежить від 

інформування. І якщо подивитися, то ті, хто не знають про реформу, там 

тільки 16 відсотків… ну, 17 можна сказати, тільки 17 відсотків вважають, що 

вона корисна, а ті, хто добре знають, там 58 відсотків.  

Питання задавали також про те, що … чи люди помічають взагалі 

результати використання коштів, які зросли. І ми бачимо, що якраз, про це 

вже згадувалося, тут досить великий прогрес був з 2015 по 2017 рік, хоча от з 

2015 по 2016 дуже великий – з, фактично… з 19 відсотків до 46-и, а в 2017-у 

– 43. Це, в принципі, в рамках похибки вибірки, так що ситуація, мабуть, 

стабілізувалася. Для населення об'єднаних громад та ж сама цифра – 43 

відсотки.  

Це питання було… попередньо було про фінанси, а зараз на екрані 

питання про те чи взагалі ви вірите, чи не вірите, що об'єднання буде сприяти 

розвитку вашого села чи міста в цілому. Ми бачимо, що і населення ОТГ в 

цілому 55 відсотків в порівнянні з 27, які, вважають, що не сприятиме. Тобто 

в двічі більше вважають, що сприятиме, ніж не сприятиме. І різниці між тими 

селами, які стали центрами громади і, які не стали практично немає, 55, 54 - 

це в рамках похибки.  

Далі питання про те, чи змінилася якість послуг, які надаються у 

громаді. І ми бачимо, що ті, хто вважають, що вона погіршилася, вот, 



червоне, це тільки 11 відсотків, ті. хто вважають, що покращилася – 37 

відсотків, 45 вважають, що змінилася.  

Є невелика різниця між тими от 40 відсотків тих, хто живуть у центрах 

громад у порівнянні з тими жителями сіл, які не стали центром громад, там 

35 відсотків. Але різниця невелика і кількість тих, хто вважає, що 

погіршилась, ситуація одна й та сама – 11.  

І останні два слайди - це про те, що, чи підтримують взагалі люди 

створення ОТГ. І тут виявилась велика різниця. Якщо їхній населений пункт 

стає центром громади, то підтримає переважна більшість – 67 відсотків, а, 

якщо не стає, то тільки 20 відсотків, і більшість не підтримує об'єднання. 

Цікаво тут те, що там, де люди вже об'єдналися в громади, там немає різниці 

між тими, хто живе у центрах громад і тими, хто живе у не центрах. 

Я хотів би сказати, що це досить рідкий випадок, коли реальність 

краща ніж те, що планувалося. Як правило, в усіх, ну, переважно наших 

даних, люди очікують більше ніж це є в реальності.  

Все, дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую шановний Володимир Ілліч. 

Колеги, чи будуть запитання до пана Мортена або до Володимира 

Ілліча Паніотто? Немає.  

Тоді ми будемо дякувати за надану інформацію. Я би просив 

секретаріат комітету розіслати зазначені презентації на електроні адреси 

народних депутатів і членів комітету. 

Ще раз хочу подякувати і Раді Європи в цілому, і пану Мортену 

Енбергу, і пану Володимиру Паніотто за проведену роботу, а також програмі 

Рада Європи, децентралізація і реформам місцевого самоврядування в  

Україні, яка є також надійним партнером нашого комітету. Ще раз дякую.  

Хочу від себе особисто відмітити перфектну українську мову пана 

Мортена Енберга. Ну, насправді, на моїй пам'яті за останні три роки, це 



єдиний дипломат такого рівня, який говорить настільки гарно українською 

мовою.  

 

МОРТЕН ЕНБЕРГ. Дуже приємно це чути.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ваша заслуга, пане Мортен. Це ваша заслуга, пане 

Мортен.  

А ми переходимо до п'ятого питання порядку денного, про результати 

соціологічного дослідження з вивчення громадської думки, громадської та 

експертної думки, пробачте, щодо діяльності органів місцевого 

самоврядування та взаємодії з громадськістю.  

І я запрошую до слова Наталю Петрівну Бескупську, експерта 

програми "Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому 

рівні в Україні".  

Будь ласка.  

 

БЕСКУПСЬКА Н.П. Доброго дня, шановний пане голово, шановні 

народні депутати, шановні колеги.  

Я сьогодні вам презентую результати соціологічного дослідження, 

проведеного на замовлення асоціації міст України в рамках проекту 

"Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в 

Україні". 

Даний проект ми проваджуємо з норвезькою асоціацією місцевих і 

регіональних влад. Відповідно ми наслідуємо норвезький досвід в мережі 

ефективності і одним із унікальних моментів, який є у нас, це саме 

провадження дослідження в містах для того, щоб органи місцевого 

самоврядування перед прийняттям відповідних рішень дослуховувались до 

думки мешканців і безпосередньо працювали над покращенням своєї 

діяльності чи надані послуг.  



В цьому році ми вже проводимо друге таке дослідження, тому що 

перше дослідження і взагалі ідея провести  опитування за тематикою 

місцевої демократії виникло в 2014 році. Тоді проводили опитування в 20 

пілотних містах. Для того, щоб порівняти дані, ми безпосередньо зберегли  

анкету, ми зберегли всю методологію. Єдине, що … відповідно, оскільки вже  

триває  децентралізаційна  реформа, були  долучені також  12 об'єднаних 

територіальних громад. І наскільки тема децентралізації   зараз є актуальною, 

щоб було проведено також  телефонне всеукраїнське опитування.  Для того, 

щоб дані були репрезентативні,  ми могли їх порівнювати, тому що я всіх  

попереджую, щоб в принципі, що стосується міст і об'єднаних 

територіальних громад, дані будуть скоріш за все ілюстративні. А що 

стосується всеукраїнського телефонного опитування,  вони безпосередньо  є 

репрезентативними, там похибка буде  нарівні 3 відсотків.   

Що стосується самих  результатів і чому вони для нас цікаві? Що 

стосується…  ми запитали на рахунок… мешканців на рахунок того, 

цікавитесь ви місцевою політикою чи ні? І відповідно, ми бачимо, що… 

презентація, на жаль,  з технічних причин… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Презентація її, на жаль, немає на великих моніторах, 

але вона є на моніторах, які стоять перед народними депутатами. Тому… 

 

БЕСКУПСЬКА Н.П.  Все. Дякую. 

Наступний слайд. Там ми бачимо, що  відповідно у нас 

використовується метод "фейс-ту-фейс". Це також було всеукраїнське 

телефонне  опитування, участь прийняли  3 тисячі 200 мешканців пілотних 

міст відповідних громад, а також  210 депутатів місцевих рад. І було опитано  

тисячу 63 респонденти всеукраїнським телефонним опитуванням.  

Що стосується  зацікавленості місцевої політики? Ми  бачимо, що в 

містах в  14-му році безпосередньо відсоток зацікавленості був на рівні 59 

відсотків. У 17-му  році бачимо зменшення до 49 і така ж ситуація в 



об'єднаних громадах і всеукраїнське телефонне  опитування нам  показало 43 

відсотки.   

Також ми запитували на рахунок міжнародної і  національної політики. 

І ми бачимо, що  тенденція у нас  зберігається. Тобто це можна  говорити про 

те, що мешканці не відрізняють, що таке національна, що таке  державна, що 

таке місцева політика? Для них в принципі це є  життя і не має великої 

різниці.  

Що стосується джерел інформації? Як ми бачимо, телебачення воно 

все-таки є лідером серед всіх джерел. Єдине, що в містах ми бачимо, що 

результати з 79 відсотків знизилися до 67-и. Збільшилося порівняно з 2014 

роком – це отримання інформації від родичів, колег і знайомих про 

децентралізаційну реформу. Це дуже важливо, тому що при презентації 

даних ми об'їхали 22 пілотних міста, і безпосередньо ми спілкувалися і з 

депутатами, і з  членами виконавчого комітету на рахунок того, чому саме 

так. І ми зрозуміли, що саме родичі, колеги – це дійсно стало таким хорошим 

джерелом інформації, і дуже важливо доносити правильну інформацію, щоб 

вона розповсюджувалась і була досить-таки актуальною.  

Також зросла зацікавленість і отримання інформації з новинних 

інтернет-сайтів. Ще важливо, що все-таки офіційні веб-сайти місцевих рад, 

особливо в містах, в принципі, вони користуються популярністю, також і в 

об'єднаних громадах, але всі уже звикли, що це є стабільне джерело 

інформації, і тому більше вже все-таки переключаються саме на новинні 

інтернет-сайти незалежні.  

Інший слайд. Щодо впливу на процеси прийняття рішення на 

місцевому рівні. Ми запитали і думку депутатів безпосередньо з цих рад, і 

мешканців, і ми їх порівняли. Безпосередньо, як ми бачимо, як думають 

мешканці, що вони не мають впливу або мають незначний вплив на 

прийняття рішень.  

Коли ми бачимо думку депутатів, ми бачимо взагалі зворотну 

ситуацію. Тобто депутати дійсно погоджуються з тим, що мешканці мають 



вплив або навіть значний вплив на прийняття рішень. І тут ми задумались на 

рахунок того, чи  це одне і те саме місто, чи одна і та ж сама об'єднана 

громада, і ми…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Просто депутати завжди вважають, що мешканці 

мають вплив.  

 

БЕСКУПСЬКА Н.П.  Так, це дуже важливо. І саме головне – щоб 

працювати зі своїми виборцями, зустрічатися і питання звітувати перед 

мешканцями про свою діяльність. Тому що ми дійсно бачимо, депутати, вони 

більше мають інформацію про свою роботу, вони краще розуміються на 

місцевому самоврядуванні. І мешканці, вони просто навіть інколи і не 

знають, що можна піти, можна отримати цю інформацію. І це такий великий 

напрямок, над яким потрібно в подальшому працювати.  

Що стосується слідуючого слайду. Ми запропонували тези з якими або 

погоджуються або не погоджуються. І тут задали три таких основних 

питання. Це зазвичай можна покластися на обіцянки представників місцевої 

влади, як ми бачимо.  

Що стосується об'єднаних громад. Там більша є довіра до місцевих 

політиків, і безпосередньо вони більше покладаються на обіцянки, тому що 

вони всі знають і депутатів, і свого голову, і вони краще бачать, що 

змінюється в своїх містах або населених пунктах.  

Що стосується міст, то в принципі ситуація майже не змінилася, але на 

рівні 30 відсотків, тобто погоджуюся з цим ствердженням.  

Що стосується… Ми задали також питання, місцева демократія. Не так 

важливо, якщо послуги надаються якісно. І ми бачимо, що все-таки тільки на 

рівні 49 і 50 відсотків мешканці з цим погоджуються. Тобто в принципі це 

теж цікава тема для обговорення і дослідження в подальшому, тому що ми 

говоримо про те, що послуги мають бути якіснішими. І безпосередньо, якщо 



вони будуть надаватися добре то, можливо, мешканцям дійсно і не важливо 

знати хто міський голова, хто депутат, у них уже в житті все буде добре.  

Питання щодо ефективності розподілу бюджетних коштів. Тут ми 

бачимо кардинальну різницю між мешканцями і між депутатами. Тому що 

депутати вважають, що кошти розподіляються безпосередньо ефективно, на 

жаль, мешканці думають навпаки. Це теж такий дзвінок на рахунок того, що 

треба працювати, треба більше популяризувати інформацію про бюджет.  

Досить такий цікавий є наступний слайд щодо довіри до представників 

влади. Як ми бачимо, у нас є порівняння з 14-м роком і 2017, і безпосередньо 

довіра до міського голови, до місцевої ради, показник зменшився з 41 до 25. 

В об'єднаних громадах ми бачимо досить такий хороший показник рівня 

довіри, тобто 51 відсоток сказали, що вони довіряють міському голові. Це ми 

теж пояснюємо тим, що безпосередньо це не завжди міський голова або 

почав працювати гірше, зазвичай очікування мешканців стали набагато 

більшими, тому що те, що колись не було води або чогось іншого, це була 

проблема, сьогодні всі вже розуміють, що це вже є, і воно має бути, і ми 

хочемо покращення. І тут постійно потрібно працювати над своїм 

удосконаленням. В об'єднаних громадах, особливо цікаво це в тих громадах, 

які раніше були селом або селищем і сьогодні створили свою об'єднану 

громаду стали центром, досить високий рівень довіри і люди відчувають 

дійсно, що там є якісь певні зміни і вони це підтримують.  

Наступний слайд. Ми також порівняли рівень довіри до представників 

влади, тобто ми маємо Верховну Раду, ми маємо Президента України. І ми 

теж бачимо різницю порівняно з 14-м роком. І тут ми теж можемо говорити 

про те, що в принципі це питання очікувань, тобто очікування мешканців на 

рахунок того як має розвиватися держава вони, можливо, виросли і тому 

такий досить невеликий рівень довіри.  

Що стосується поінформованості про децентралізаційну реформу. Ми 

маємо результати безпосередньо по містах і об'єднаних громадах. Тобто на 

рівні 53 відсотків мешканці міст сказали, що вони знають про 



децентралізаційну реформу. Тільки 49 відсотків в об'єднаних територіальних 

громадах знають про цю реформу. І ми бачимо по всеукраїнському 

телефонному опитуванню результати по всій країні, тобто, де краще, де 

гірше.  

Я прошу вас зауважити на цьому слайді, тому що далі, коли ми будем 

говорити про підтримку децентралізаційної реформи, ви побачите, що саме 

поінформованість вона має досить такий великий вплив на підтримку самої 

реформи.  

Наступний слайд, будь ласка. Думка щодо покращення роботи органів 

місцевого самоврядування. Безпосередньо 41 відсоток мешканців міст 

сказали, що вони відчули покращення і 51 відсоток в об'єднаних громадах. 

Це теж говоре про те, що особливо тут звернуто увагу, пілотні міста є 

сільськими територіями або колишні селища, і у них дійсно з'явився 

фінансовий ресурс, люди побачили, що будуються дороги, є ремонт в 

будинках культури і все інше, тобто життя в селах воно дійсно пожвавилось. 

І це досить-таки замітно і особливо нам про це говорили під час зустрічі в 

кожній об'єднаній громаді.  

І наступний слайд, що стосується підтримки децентралізаційної 

реформи. 40 відсотків у містах мешканців міст підтримують 

децентралізаційну реформу. І тільки 34 відсотки об'єднаних громад. Але тут 

теж є така велика різниця між об'єднаними громадами, які раніше були 

просто силом або селищем і безпосередньо об'єднаними громадами, які 

раніше були центром районного значення. Тобто є певна різниця і 

безпосередньо, що стосується саме сіл і селищ, там більше є питання довіри. 

І як ми бачимо, можемо перейняти дві картинки між собою. Тобто, де 

більше проінформованість безпосередньо люди більш краще підтримають 

децентралізаційну реформу. Все-таки ми вважаємо, що мало інформації, про 

це потрібно більше говорити і чим буде більше якісніше інформація про саму 

реформу, про те, що вона дає, які можливості і які зміни можуть бути. Це 

впливає на думку і в принципі на саму ситуацію.  



Всім дякую за увагу. Детальніше ознайомитись з результатами 

дослідження можна безпосередньо на сайті Асоціації міст України. Є 

розміщений наш звіт повністю, і там дуже є багато цікавих моментів, і що 

стосується фінансування, і безпосередньо по кожному пілотному місту.  

Всім дякую за увагу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, пані Наталя, за інформацію.  

Я ще раз хотів подякувати і проекту "Партисипативна демократія та 

обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні", і Асоціації міст України, 

і норвезькій асоціації місцевих та регіональних влад, і норвезькому інституту 

міських та регіональних досліджень, і звичайно ще МЗС  Норвегії, які були 

співфундаторами, співучасниками, вибачте, за таке кримінально-

процесуальне слово, співучасниками підготовки цього дослідження. І я 

просив би секретаріат теж надіслати, розіслати ці дослідження  на електронні 

адреси членів комітету. 

Шановні члени комітету, чи є запитання до пані Наталі?  

Якщо немає,  то пані Наталя, ще раз красно дякуємо, приймаємо вашу 

інформацію до уваги. І на цьому ми вичерпали порядок денний. Переходимо 

до розділу "Різне".  

Шановні колеги, з вашого дозволу у мене два коротких оголошення. 

Ну, по-перше, відповідно до запрошення Прем'єр-міністра України, завтра 5 

квітня о 9 годині, як вони пишуть, у місті Вінниця, хоча за програмою у мене 

іде на 10:30, в місті Вінниця, вулиця Соборна, 34, готель "Франція" 

конференц-зал, буде відбуватися у нас розширена урядова нарада з питань 

децентралізації і пан Прем'єр-міністр запрошує і мене як Голову комітету, і 

членів комітету взяти участь в цій розширеній урядовій нараді, тому я прошу 

всіх, хто хотів би прийняти  участь у цій нараді, просто зголоситися і 

проінформувати про це секретаріат комітету, оскільки це потребує певних 

технічних узгодженостей із різними службами Кабінету Міністрів України.  



А також інформую вас, що 20 квітня у Каневі відбудеться круглий стіл 

комітету на тему: "Державна регіональна політика в Україні: сучасний стан, 

основні виклики та законодавче регулювання". Зазначений захід проводиться 

спільно із Міністерством регіонального розвитку, групою радників з 

підтримки впровадження державної регіональної політики програми U-

LEAD. Також в заході будуть брати участь наші колеги з комітету з питань 

бюджету і представники Черкаської та Полтавської обласних державних 

адміністрацій. Прошу взяти також участь членів комітету. Це Канів, 20 квітня 

– це п'ятниця сесійна. Ні, ви  не дочекаєтесь, ……… …………, щоб випав ще 

сніг, але теж прошу проінформувати секретаріат про те, хто буде приймати 

участь в роботі цього комітетського, - я підкреслюю, - круглого столу. 

 На цьому у мене з оголошеннями закінчено.  

Колеги, хто ще хотів висловитись в "Різному"? Якщо немає бажання, то 

я дякую всім за роботу. І оголошую засідання комітету закритим. 

 


