
 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  
    Комітет 

з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування 

  

 Протокол засідання № 96 

 

 

                                                                                         11 липня 2018 року 

                         15 год. 00 хв. 

                                                                                  м. Київ  

 вул. Садова, 3 а, к. 416  

 

Голова Комітету Власенко С.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О.   
 

Присутні: члени Комітету:  Ледовських О.В., Кудлаєнко С.В., Курило В.С., 

Бойко О.П., Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Гуляєв В.О., Зубач Л.Л.  

Відсутні: Бублик Ю.В., Шкрум А.І., Балога І.І., Березюк О.Р., Добкін М.М., 

Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Керівник  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступник Керівника секретаріату  Комітету  Маковський О.А.; 

головні консультанти  Гарбуз Ю.П.,  Ляшко І.В., Падалко О.В. 
 

Запрошені: 

Сироїд О.І. –  народний депутат України, Заступник Голови Верховної Ради 

України; 

Княжицький  М.Л. –  народний депутат України; 
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Гарнець О.М. – Керівник швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO; 

Голосінська А.Ю. – начальник відділу організаційного забезпечення 

Секретаріату представник Секретаріату  Української асоціації органів місцевого 

самоврядування «Української асоціації районних та обласних рад»; 

Дерець В.А. – експерт Центру політико-правових реформ; 

Замідра С.В. – Неміщаевський селищний голова, експерт Всеукраїнської 

асоціації сільських та селищних рад ; 

Зубко Г.Г. – Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства; 

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); 

Кінщак А.В. – начальник відділу інституційного забезпечення 

територіального розвитку Департаменту з питань регіонального розвитку 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 

Кіріна І.Г. – начальник відділу розвитку сільськогосподарських територій, 

департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій 

Міністерства аграрної політики України; 

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

органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради 

України; 

Краснолуцький О.В. – директор Департаменту землеустрою, використання та 

охорони земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру; 

Кузовой Ю.В. – генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної 

праці Міністерства соціальної політики України; 

Куйбіда В.С. – Президент Національної академії державного управління при 

Президентові України; 

Кучеренко О.В. –  директор Департаменту з питань регіонального розвитку 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 

Лукеря І.М. – координатор Центрального офісу реформ при Міністерстві 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України (Програма «U-LEAD with Europe»); 

Майснер А.В. –  заступник Голови Рахункової палати України; 

Малярчук Л.Я. –  молодший юрисконсульт програми «U-LEAD з Європою»; 

Маслак В.О. – експерт  Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад; 

Матвєєв С.Р. – заступник Директора департаменту – начальник відділу 

організації діяльності та управління установами природно-заповідного фонду 

Департапенту екомережі та природно-заповідного фонду Міністерства екології та 

природних ресурсів; 

Негода В.А. – Перший заступник Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України; 
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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”; 

Тимощук О.В. – начальник відділу з питань правової політики Секретаріату 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація 

районних та обласних рад»; 

Ткаченко О.Л. – виконуюча обов’язки Директора департаменту економіки та 

фінансування Міністерства освіти і науки України; 

Федорович Н.В. – заступник Міністра соціальної політики України; 

Цибитовський С.Ю. – радник Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування  «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Чернов С.І. – Президент Української асоціації органів місцевого 

самоврядування «Української асоціації районних та обласних рад», Голова 

Харківської обласної ради; 

Чорногорська А.В. – асистент українського представництва «Фонд 

Міжнародної Солідарності»; 

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 Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Шевчук Р.М. – Ожівський сільський голова Сокирянського району 

Чернівецької області. 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо сталого розвитку та створення нових робочих місць у гірських та 

високогірних населених пунктах (реєстр. №8154, КМУ, В.Гройсман) 

2. Про проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою 

України (реєстр. №8051, КМУ, В.Гройсман) 

II. Виконання контрольних повноважень 

3. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аналізу формування 

та використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України 

місцевим бюджетам у 2016-2017 роках 

III. Організаційні питання 

4. Про інформацію обласних рад стосовно випадків порушення законних 

прав органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, перешкоджання 

їх законній діяльності 

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

та місцевого самоврядування за восьму сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання  (лютий - липень 2018 року) 
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6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики  та місцевого  самоврядування до проекту порядку денного 

дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання  (вересень 2018 року -  

лютий 2019 року) 

7. Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на період дев’ятої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (вересень 2018 року -  лютий 2019 року) 
 

*** 

 

СЛУХАЛИ: народний депутат України, Заступник Голови Верховної Ради 

України О.Сироїд звернулась до членів Комітету з пропозицією розглянути на 

засіданні підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального 

устрою внесений нею та низкою народних депутатів України проект Постанови 

Верховної Ради України про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Львівської області, зміну і встановлення меж Сокальського району Львівської області 

(реєстр. № 8292) з метою його подальшого розгляду на одному з наступних засідань 

Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук наголосив, що проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо сталого розвитку та створення 

нових робочих місць у гірських та високогірних населених пунктах (реєстр. 

№8154, КМУ, В.Гройсман) потребує додаткових узгоджень із усіма 

зацікавленими сторонами та запропонував перенести його розгляд на одне із 

наступних засідань Комітету. 
 

Пропозицію підтримано. 

Порядок денний прийнято за основу. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 
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1. Про проект Закону про засади адміністративно-територіального 

устрою України (реєстр. №8051, КМУ, В.Гройсман) 

II. Виконання контрольних повноважень 

2. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аналізу формування 

та використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України 

місцевим бюджетам у 2016-2017 роках 

III. Організаційні питання 

3. Про інформацію обласних рад стосовно випадків порушення законних 

прав органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, перешкоджання 

їх законній діяльності 

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

та місцевого самоврядування за восьму сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання  (лютий - липень 2018 року) 

5. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики  та місцевого  самоврядування до проекту порядку денного дев’ятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання  (вересень 2018 року -  лютий 2019 

року) 

6. Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на період дев’ятої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (вересень 2018 року -  лютий 2019 року) 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону 

України про засади адміністративно-територіального устрою України (реєстр. 

№ 8051), внесений Кабінетом Міністрів України. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук поінформував, що суб’єктом права 

законодавчої ініціативи даний законопроект внесений з метою законодавчого 

визначення основних засад адміністративно-територіального устрою України, 

порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-

територіальних одиниць.  

Голова підкомітету вказав, що: 

– Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку вказує, 

що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства; 

– Комітет з питань європейської інтеграції дійшов висновку про те, що 

зазначений законопроект не належить до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, або регулюється національним 

законодавством країн-членів ЄС; 



 6 

– Комітет з питань бюджету вважає, що законопроект має вплив на 

показники державного та місцевих бюджетів (призведе до збільшення їх витрат). 

– Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

відзначає, що прийняття закону із запропонованим предметом регулювання 

заслуговує на підтримку, адже це передбачено конституційними нормами і є 

давно назрілою необхідністю. Разом з тим, Головне управління у своєму висновку 

наводить ряд зауважень до законопроекту та вважає, що за результатами розгляду 

у першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту законодавчої 

ініціативи на доопрацювання; 

– Рада Європи в цілому підтримує законопроект та високо оцінює той факт, 

що у ньому визначаються принципи адміністративно-територіального устрою 

України (включно із найважливішим принципом повсюдності) та основні 

механізми його зміни. Також у висновку вказується, що законопроект особливо 

не суперечить європейським стандартам та міжнародним зобов’язанням України, 

в тому числі Європейській хартії місцевого самоврядування; 

– Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» вважає, що прийняття законопроекту є необхідним, зокрема для 

прискорення та упорядкування заходів децентралізаційної реформи на її 

завершальному етапі та пропонує Комітету рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти його за основу; 

– Українська асоціація районних та обласних рад висловлює підтримку 

законопроекту та пропонує Комітету рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти його за основу; 

– Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад підтримує 

законопроект без зауважень та пропозицій; 

– Асоціація об’єднаних територіальних громад підтримує законопроект, як 

пріоритетний для успішного впровадження реформи територіальної організації 

влади в України; 

– Інститут законодавства Верховної Ради України підтримуючи нагальну 

необхідність законодавчого врегулювання питань адміністративно-

територіального устрою України, вважає, що законопроект потребує 

доопрацювання на предмет відповідності вимогам Конституції України, у 

загальному концептуальному плані, а також в частині необхідності дотримання 

вимог законодавчої техніки; 

– Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування Національної академії правових наук України, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого відзначають, що 

адміністративно-територіальний устрій України потребує удосконалення та 

приведення у відповідність до сучасних вимог, зумовлених специфікою форми 

держави та особливостями управління, з врахування апробованих європейською 

практикою державотворення чинників та стандартів формування 

адміністративних одиниць. У своїх висновках наукові установи вказують, що 

змістовно законопроект спрямований на вирішення багатьох організаційно-

правових питань адміністративно-територіального устрою України, однак, у той 

же час, містить ряд недоліків та невирішених або дискусійних положень. 
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Голова підкомітету запропонував надати слово для представлення 

законопроекту Віце-премє’р-міністру України - Міністру регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Зубку. 

Г.Зубко зазначив, що законопроектом пропонується визначити поняття 

адміністративно-територіального устрою України, адміністративно-

територіальної одиниці, населеного пункту, систему адміністративно-

територіального устрою, органи, до повноважень яких належить розгляд і 

вирішення питань адміністративно-територіального устрою та встановити 

порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць,  

встановлення і зміни їх меж, віднесення населених пунктів до категорії сіл, 

селищ, міст, найменування і перейменування населених пунктів, адміністративно-

територіальних одиниць. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Г.Зубко. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект з реєстр. №8051 за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

засади адміністративно-територіального устрою України (реєстр. №8051 від 

22.02.2018), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

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. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Рахункової палати А.Майснера 

щодо результатів аналізу формування та використання міжбюджетних 

трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам у 2016-2017 

роках. 

А.Майснер інформував членів Комітету, що на засіданні Рахункової палати 

24.04.2018 р. було затверджено Звіт про результати аналізу формування та 

використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України 

місцевим бюджетам у 2016-2017 роках. Відповідно до результатів проведеного 

аудиту Державний бюджет України в частині надання трансфертів місцевим 

бюджетам у 2016 році виконано на 99,6 %, у 2017 році – на 98 %. Місцеві 

бюджети отримали ресурс у сумі 196 і 273 млрд. грн. відповідно. Загалом на 

місцевому рівні забезпечено освоєння близько 96 % отриманих коштів. 
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Разом з тим Рахункова палата зауважує, що система міжбюджетних 

відносин у 2016-2017 роках характеризувалася загальною нестабільністю і 

відсутністю збалансованої системи дотацій та субвенцій, оскільки надання і 

використання міжбюджетних трансфертів відбувалося за відсутності чіткого 

розмежування функціональних і відповідних видаткових повноважень між 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Ще однією 

системною проблемою бюджетного процесу та його ефективності, яка також 

впливає на освоєння бюджетних ресурсів, Рахункова палата визначає 

надходження трансфертів до місцевих бюджетів наприкінці бюджетного періоду, 

особливо на капітальні видатки. 

У зв’язку з цим, заступник Голови Рахункової палати звернувся до Комітету 

з проханням щодо законодавчого врегулювання порушених у звіті питань. 

В обговоренні взяли участь: присутні народні депутати України – члени 

Комітету, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства Г.Зубко, Перший заступник 

Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України В.Негода. 

Голова Комітету С.Власенко за наслідками обговорення запропонував взяти 

надану інформацію до відома та скерувати відповідне звернення Комітету до 

Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звіт про результати аналізу формування та використання міжбюджетних 

трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам у 2016-2017 

роках, затверджений на засіданні Рахункової палати 24.04.2018, взяти до відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів 

України вжити заходів щодо нормативного врегулювання порушених у звіті 

Рахункової палати питань. 

3. Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування продовжити моніторинг використання міжбюджетних 

трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

3. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про  інформацію 

обласних рад стосовно випадків порушення законних прав органів місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад, перешкоджання їх законній діяльності. 

С.Власенко повідомив, що Комітет звернувся до голів обласних рад з 

проханням повідомити Комітет про випадки порушення законних прав органів 

місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, перешкоджання їх законній 

діяльності на території юрисдикції відповідної ради з метою оперативного 

реагування Комітетом на відповідні випадки. За словами С.Власенка, останнім 

часом почастішали випадки незаконного тиску на органи місцевого 
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самоврядування в процесі прийняття ними рішень. Водночас, аналіз 

отриманих відповідей від обласних рад свідчить про відсутність у обласних рад 

відповідної інформації. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад» С.Чернов підтримав ініціативу 

Комітету щодо необхідності реагування з боку уповноважених органів на випадки 

порушення законних прав органів місцевого самоврядування та запропонував 

Комітету продовжити вивчення цього питання із залученням асоціацій органів 

місцевого самоврядування. 

Пропозицію Президента Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» підтримав 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України Г.Зубко, який подякував Комітету 

за увагу до такого важливого питання та закликав Комітет продовжити спільно з 

асоціаціями органів місцевого самоврядування пошук можливих шляхів 

зменшення тиску на органи місцевого самоврядування в незаконний спосіб. 

В.Пархоменко, аналітик Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» зауважив на необхідності збереження 

балансу між правами громадян та обов’язками органів місцевого самоврядування 

з метою недопущення зловживань принципом відкритості діяльності останніх.     

Заступник Голови Комітету В.Курило запропонував взяти інформацію 

Голови Комітету С.Власенка до відома та підготувати заяву Комітету щодо 

неприпустимості  порушення законних прав органів місцевого самоврядування, 

перешкоджання їх законній діяльності та розглянути її на одному із наступних 

засідань Комітету.  

 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Також Голова Комітету С.Власенко поінформував про надходження до 

Комітету звернення Сокирянської районної ради щодо подій, які відбуваються 

навколо приєднання с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області до 

міста обласного значення Новодністровськ, та запропонував заслухати 

представників з даного питання. 

Депутат Чернівецької обласної ради Л.Бортич та Ожівський сільський голова 

Р.Шевчук повідомили Комітет про відсутність належної взаємодії між органами 

місцевого самоврядування Сокирянського району і відповідною районною 

державною адміністрацією та небажання останньої враховувати інтереси членів 

територіальних громад в процесі об’єднання територіальних громад району. 

Голова Комітету С.Власенко зазначив, що звернення Сокирянської районної 

ради буде розглянуто Комітетом в установленому порядку та автори звернення 

будуть поінформовані про результати розгляду.  

Інформацію взято до відома. 
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4. 
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Звіт 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування за восьму сесію Верховної Ради України восьмого скликання 
(лютий – липень 2018 р.). 

О.Гончаренко вказав, що відповідно до статей 13, 53 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України» наприкінці кожної сесії парламенту комітет 
розглядає питання про Звіт Комітету та іншу діяльність. 

Секретар Комітету запропонував членам Комітету ознайомитись із звітом 
Комітету за восьму сесію Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – 
липень 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 восьму сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання (лютий – липень 2018 р.). 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Пропозиції 

до проекту порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (вересень 2018 р. – січень 2019 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 

дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018 р. –  

січень 2019 р.) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. 

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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6. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про План роботи 

Комітету на період дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(вересень 2018 р. – січень 2019 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 дев’ятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018 р. – січень 2019 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. 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

11 липня 2018 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою 

України (реєстр. №8051, КМУ, В.Гройсман) 

II. Виконання контрольних повноважень 

2. Про інформацію Рахункової палати щодо результатів аналізу формування 

та використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України 

місцевим бюджетам у 2016-2017 роках 

III. Організаційні питання 

3. Про інформацію обласних рад стосовно випадків порушення законних 

прав органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, перешкоджання 

їх законній діяльності 

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

та місцевого самоврядування за восьму сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання  (лютий - липень 2018 року) 

5. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики  та місцевого  самоврядування до проекту порядку денного дев’ятої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання  (вересень 2018 року -  лютий 2019 

року) 

6. Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на період дев’ятої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (вересень 2018 року -  лютий 2019 року) 
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