
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування  

19 вересня 2018 року 

Веде засідання голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день!  

 

_______________. Що ви думаєте про розмитнення автомобілів?  

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Нет, что мы думаем про то, что они вместе 

зашли?..  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги! Щоб ви не думали… У 

нас на засіданні… Щоб ви не думали, але у нас на засіданні комітету 

присутні 12 членів комітету, що відповідно до Закону "Про комітети 

Верховної Ради" надає мені можливість відкрити засіданні нашого комітету. 

Я перепрошую, дійсно, за невелике запізнення. Там не просто розмитнення, 

там ще внизу якийсь мітинг у нас йде. Тому так трошки було прориватися 

дещо важко. 

Вам роздано проект порядку денного. Якщо немає заперечень, прошу 

підтримати його за основу.  

Хто – за, шановні колеги? Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – 

утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

Чи є зміни і доповнення? Якщо немає, я пропоную затвердити в цілому. 

Хто – за? Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. 

Рішення прийнято. 

Ми переходимо до першого питання порядку денного про 

перейменування села Рябухине Новодолазького… Нововодолазького, 
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пробачте, району Харківської області. Доповідає голова підкомітету Федорук 

Микола Трохимович. Будь ласка, Микола Трохимович, вам слово. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановний Сергій Володимирович! Шановні колеги, 

ми попередньо обговорили, інформація членам комітету відома. 

Пропонується… Я скажу загально. На сьогоднішній час, як вияснилось, ще є 

9 населених пунктів в Україні, які не виконали Закон про декомунізацію. 

Наш комітет звернувся, секретаріат звернувся до цих населених пунктів і 

областей. Два із них відкликнулись… відгукнулись, і сьогодні виносяться 

якраз перші два на засідання комітету. Вони проходять уже, оскільки термін 

дії… термін закінчився виконання цього закону, то вони проходять по 

загальній процедурі. Тобто рішення про перейменування приймає спочатку 

громада, а потім районна, сільська рада або районна і обласна рада. І тому 

село Рябухине Нововодолазького району Харківської області пропонується 

перейменувати і дати йому, повернути історичну назву, яка була в цьому селі 

–  Гуляй Поле. Пропонуємо підтримати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Миколо Трохимовичу.  

Шановні колеги, чи є  запитання до  Миколи Трохимовича? 

 

_______________. Немає запитань. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є  бажання висловитися? 

Я так розумію, що  думками вже обмінялися в режимі робочої наради 

члени комітету. Відтак інших пропозицій немає.  

Тоді є єдина пропозиція, яка прозвучала під час  виступу: підтримати 

подання  Харківської обласної ради щодо  перейменування села Рябухине 

Нововодолазького  району Харківської області на село Гуляй Поле – дійсно, 

красива, історична, знакова  назва.  
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Хто за таке рішення, прошу голосувати, колеги. Хто – за? Дякую. Хто – 

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

І доповідати, як завжди, такі питання буде  Микола Трохимович.  

Немає заперечень, колеги? Інших пропозицій теж немає.  

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

Хто – утримався? Немає. Рішення теж прийнято. Одноголосно. 

Ми переходимо до другого питання порядку денного про 

перейменування села Мелихівка Нововодолазького  району Харківської 

області. Якийсь передовий район у нас.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Пропонується перейменувати з тих же самих причин, 

Мелихов був командиром загону по боротьбі з куркульським бандитизмом, і 

який загинув, у честь його було названо село. Пропонується… історична 

назва цього села, я інформував членів комітету, було Ленське. Але громада 

хоче  назвати на честь собору… на честь  церкви, яка знаходиться в цьому  

селі: Миколаївкою. Пропонується підтримати  громаду, районну і обласну 

ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Миколо Трохимовичу. 

Шановні колеги, чи є запитання? Немає. Чи є  бажання висловитись? 

 

_______________. Підтримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція одна: підтримати подання  Харківської 

обласної ради щодо перейменування села Мелихівка Нововодолазького 

району Харківської області на село Миколаївка.  

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

Хто – утримався? Немає. Рішення прийнято. Одноголосно.  

І доповідати буде Микола Трохимович Федорук, якщо немає інших 

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

Хто – утримався? Немає.  

За наслідками розгляду цих двох питань ми підготуємо, як завжди, два  

проекти  постанови, і члени комітету  їх підпишуть, і ми внесемо це як 

проект комітетської постанови. Звичайно,  будемо  рекомендувати прийняти 

в цілому. Тобто  теж немає заперечень.  

 

РЕКА А.О.  Можна запитання? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Андрій Олександрович.  

 

РЕКА А.О. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, Микола Трохимович спочатку, 

потім...  

 

ФЕДОРУК М.Т. Можу проінформувати просто, які. В Одеській області 

Андрієво-Іванівка і Андрієво-Іванове Роздільнянський район і 

Миколаївський район в Одеській області. В Сумській області Василівка 

Роменського району... Роменського району. В Полтавські області, до речі, в 

Пирятинському районі Голобородько. В Харківській області ще є 

Сахновищинський... Олійники Сахновищинського району. В Харківській ще  

Первухинка Богодухівського району. І в Одеській області Старостине 

Роздільнянського району. Оце такі назви. Це області: Харківська, Одеська, 

Полтавська і Сумська. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Але ми подань ще не маємо? 

 

ФЕДОРУК М.Т. Подань немає. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто це ті, до кого ми звернулися з проханням 

перейменувати? 

 

ФЕДОРУК М.Т. Да, перейменувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Трохимович.  

Да, будь ласка. Єдине, що представляйтесь, бо іде стенографування. 

 

КОРОЛЕНКО Б. Богдан Короленко, Український інститут національної 

пам'яті. Ну, станом на сьогодні надійшло ще два звернення до Українського 

інституту національної пам'яті, це село Старостине і село Голобородько, 

вони просять надати наші  рекомендації стосовно нової назви, стосовно 

перейменування цих двох населених пунктів. Тобто лишаються сьогодні два 

погоджених, два в нас на розгляді безпосередньо, потім будуть передані 

очевидно на розгляд вашого комітету, залишається ще п'ять населених 

пунктів. Але ми з ними в телефонному режимі спілкуємось, я думаю, що 

впродовж ближчого місяця-двох це питання буде погоджено і розглянуто на 

вашому комітеті.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.  

Єдине, що хочу нагадати, що, дійсно, Закон про декомунізацію у нас 

уже не діє у зв'язку з вичерпанням терміну його дії. І відтак, хочу нагадати 

громадам, що непотрібно отримувати будь-які погоджувальні дозволи, 

узгодженні з Інститутом національної пам'яті, хоча з ним треба радитись 

щодо історичних традицій, і тут немає жодних заперечень. І ми, дійсно, 

чекаємо якнайшвидше по всьому тому переліку, який оголосив Микола 

Трохимович звернень до комітету, так, щоб ми змогли якнайшвидше ці 

питання розглянути. 
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Ми переходимо до третього питання порядку денного про результати 

публічних дебатів "Навіщо громадам об'єднуватись?", які були проведені 

швейцарсько-українським проектом підтримки децентралізації в Україні 

DESPRO. Інформує керівник швейцарсько-українського проекту "Підтримка 

децентралізації в Україні" DESPRO Оксана Миколаївна Гарнець. 

Оксана Миколаївна, скільки часу вам треба, скажіть мені, будь ласка.  

 

ГАРНЕЦЬ О.М. Я думаю, 15 хвилин максимум. Це можна? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна, а що ж робити? 

 

ГАРНЕЦЬ О.М. Ну, я спробую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, якщо можна, хронометраж поставте 15 хвилин. 

Дякую. 

Будь ласка, Оксана Миколаївна. 

 

ГАРНЕЦЬ О.М. Дякую. 

Я перш за все хочу подякувати комітету за запрошення і крім того, за 

багаторічну і дуже цікаву, і плідну співпрацю з комітетом.  

Чому саме про дебати. Справа в тому, що проект DESPRO, історично 

так склалося, що він перший проект, який в Україні, який працює з темою 

децентралізації. І відповідно він перший, який почав працювати над 

проблемою інформування населення щодо децентралізації. 

Крім того, вже останнім часом, коли процес реформування набув темпу 

і з'явилось багато донорів, проект став координатором робочої донорської 

групи з питань інформування населення та комунікацій реформ. І відповідно 

до цього одним завданням було знайти ті форми і ті шляхи інформування, які 

дійсно, ну, якось активізують людей, заставляють їх думати про те, навіщо 
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реформи і що вони їм дають, і взагалі включатися в процеси прийняття 

рішень.  

Тому від традиційних форм простого, прямого інформування ми 

вирішили перейти до форм таких модернізованих і модифікованих дебатів. 

Це не традиційні оксфордські дебати, як деякі пишуть, а дебати в такій 

формі, в якій можна провести на місцевому рівні. 

Мета наших дебатів складається в тому, щоб роз'яснити людям суть 

реформи. Причому не просто роз'яснити, а щоб ці роз'яснення йшли від 

людей, які або є ініціаторами і людьми, які, власне, цю реформу розробляли. 

Крім того, від тих практиків, які вже працюють в цій сфері. 

Другим завданням було визначити все-таки, які є внутрішні перешкоди 

у людей, які задіяні в ці процеси, і що, власне, гальмує реформи, що на 

місцевому рівні є перепонами. І до цього ще і популяризація реформи, тобто 

розповсюдження інформації про кращі практики. 

Ми проводили реформи, перепрошую, проводили дебати, зараз вже 

провели у 6 регіонах України. Принцип відбору був такий: відбиралися 

райони, в яких не було створено жодної ОТГ. Крім того, другим критерієм 

було наявність партнерських стосунків між обласною державною 

адміністрацією і районними адміністраціями і радами цих районів, а 

простіше – відсутність конфлікту на цьому рівні. Ну, і, звичайно, наявність 

технічна локації, в якій можна було б провести такий захід. 

Наступне. От зараз перед вами карта, яка показує, де ми проводили такі 

дебати. І я хочу сказати, що кожного разу ми не запрошували до участі один 

район, а запрошували кілька сусідніх районів, які мають спільні проблеми в 

об'єднані територіальних громад. Наприклад, в Ямполі, де ми проводили 

дебати, був Могилів-Подільський і Крижопільський райони. І таким чином 

охоплення районів було більше, ніж охоплення регіонів. І якщо регіонів 6, то 

районів було охоплено 11. Аудиторію заходу складали: керівництво 

районних державних адміністрацій та районних рад, сільські, селищні 

голови, депутати районних рад, керівництво… ну, фактично ті люди, які на 
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місцевому рівні дотичні до формування громадської думки і якимось чином  

впливають на формування прийняття рішень. 

Це, підкреслюю, були райони, в яких ми не… які не мали об'єднаних 

територіальних громад. 

От перед вами зараз слайд, який демонструє, який формат проведення 

цих дебатів. І ми приділяємо ці може трошки  зовнішні речі   дуже велике… 

дуже велику увагу, тому що  вони створюють атмосферу проведення цього  

заходу. 

Ну тут на слайді зразу видно, що є модератор, є сторона "за", є сторона 

"проти", і в залі, як правило, сидять  експерти, які ну долучаються до  

роз'яснення окремих питань. І  за, і проти – це були люди або з районних 

адміністрацій, або селищні голови. У сторони "за" ми долучали голів вже 

створених  об'єднаних громад з добрим досвідом і старост об'єднаних 

громад… старост, які  працюють в громадах. 

До експертного пулу  ми включали представників Мінрегіону, наших 

традиційних експертів з питань реформи, пана Ткачука, пана Лукерю, інших, 

тобто  вони давали роз'яснення в тих ситуаціях, коли практики не могли ну 

відповідно теоретично продемонструвати… прояснити, що ж там все-таки, як 

так все-таки треба це певні речі робити.  

І от зараз  на слайді результати. Ми бачимо, що в кожному разі ми 

вимірювали, кожного разу ми вимірювали ставлення до  об'єднання, ми мали 

цифру за і проти на початку і на кінці заходу. 

Справа в тому, що це все робилося за допомогою електронних пультів, 

це додавало певної  цікавості заходу, якщо можна так сказати. І таким чином, 

ми маємо тут, ну, такі індивідуальні анонімні позиції, тобто  вони могли 

голосувати таким чином, щоби вплив на голосування не відчувався.  

В середньому зміна така безпосередня зміна позицій на заході, вона 

коливалася там в межах 15-17 процентів, що вже досить багато, але вже ми 

мали такі… коли ми робили аналіз того, що відбувалося після того, було 

зрозуміло, що цей процес продовжувався, тому що такий захід, як дебати, 
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який включає всіх, коли кожний може висловитися, коли обговорюються 

різні позиції, він фактично стимулює людей до того, щоб починати думати на 

цю тему.  

Цікавий результат ми отримали в таких, ну, не зовсім, скажімо, таких 

класичних дебатах, які було проведено під час конференції Української 

асоціації районних та обласних рад. Там були присутні десь порядка ста 

представників районних і обласних адміністрацій і рад, і от ви бачите, що 

зрушення, чи там говорили в середньому про 15 процентів, 17 процентів, то 

тут зрушення півтора проценти.  

Я не хочу робити жодних висновків, але цифри говорять самі за себе. 

Зрозуміло, що районні адміністрації і районні ради, ну, не досить, скажімо 

так, прихильно ставляться до реформи. (Шум у залі) Ну… А за державу 

думати? 

Ми намагалися дуже поки що так попередньо проаналізувати ті 

причини, які от проявляються в процесі дебатів і які є… які стримують 

процес об'єднання громад. Я хочу зразу сказати, що це абсолютно, ну, ми не 

говоримо про статистичну значущість і ми не говоримо про те, що це якісь 

неочікувані результати, а це... але це ще одне підтвердження того, про що ми 

всі знаємо і говоримо. По-перше, це небажання місцевих голів брати на себе 

відповідальність за розвиток територій. Дуже часто чутно на дебатах такий 

тезис: да, вже буде там об'єднання по закону, от тоді і будемо працювати, а 

що ми зараз будемо все зрушати з місця. Керівники районних рад і 

державних адміністрацій абсолютно точно, хто більш прямо, хто більш 

завуальовано, але все-таки висловлюються за те, що... вірніше, демонструють 

те, що вони не хотіли б втрачати свій вплив на територію. І відповідно вони і 

формують, ну, таку громадську думку на своїх територіях.  

Я зараз трошки відступлю від слайду і скажу те, що я помітила от 

протягом всіх цих дебатів і інших заходів. Мені здається, що весь той, 

скажімо, об'єм інформації, який зараз поступає про реформу, про позитивні 

зрушення і таке інше, він, на жаль, залишається десь на рівні району. І таке 
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враження, знаєте, коли такий літній сильний дощ пройшов і зачепив тільки 

тоненький шар ґрунту, а глибше – це вже міфи, які створюються на рівні 

району. І от, на мій погляд, треба працювати саме із цим районом і з таким 

інформуванням надалі. Ну, і, звичайно, забезпеченість громад, якщо громада 

є забезпеченою, то стимулів для об'єднання там набагато менше. Є елементи 

торгу: хай державна адміністрація нам зробить там дорогу, а ми тоді вже 

подумаємо чи будемо ми об'єднуватися. А це мова іде про громаду, яка 

отримує надходження від газу, який видобувається на її території, тобто вони 

можуть три дороги зробити самостійно. Низька активність обласних і 

державних адміністрацій, які не досить впливають ефективно на цей процес. 

І є ще такий елемент у сільській місцевості, як негативний вплив 

великих агрохолдингів, якім не хотілося б змінювати мапу. Ми будемо 

продовжувати і надалі працювати в цьому форматі. Він нам виявився, для нас 

виявився таким і ефективним, і цікавим. Найближчі дебати будуть проходити 

в Полтавській і Черкаській області, райони ще визначаються. 

Які в нас є пропозиції і думки з цього приводу? По-перше, як я вже 

сказала, треба посилювати інформування і саме посилювати інформування на 

рівні громад, тому що на більш високому рівні інформації достатньо. 

Дуже важливо, щоб з громадами розмовляли люди, які представляють 

органи державної влади і органи законодавчої і виконавчої влади. Це дуже 

ефективно, вони, люди прислуховуються, люди починають вірити, люди 

починають по-іншому сприймати реформу. І треба більше говорити про 

успішні практики, які є в об'єднаних територіальних громадах, ще більше, 

тому що про це нібито говориться. 

Ми б хотіли запросити комітет, у нас уже є прекрасна співпраця. Ми б 

хотіли запросити комітет до ще більш тісної співпраці саме в цьому 

напрямку – приймати участь у дебатах, приймати участь у безпосередньому 

спілкуванні з людьми, які знаходяться в стані, коли вони є, ну, в якомусь 

сенсі об'єктами реформи, робити їх суб'єктами реформи. І що показують 

дебати як такий дискусійний формат? По-перше, вони дозволяють дуже 
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активно залучати учасників і це робить процес не одноразовим, а таким, що 

має потім ще послевкусие, я перепрошую за… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Час. А скільки треба ще часу? 

 

ГАРНЕЦЬ О.М. 30 секунд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилину додайте, будь ласка 

 

ГАРНЕЦЬ О.М. Дуже цікаво, що можна побачити слабкі, слабку 

аргументацію протилежної сторони і вибудовувати потім вже наступні 

інформаційні втручання, базуючись на цьому. Можна виявити найбільш 

гострі питання і можна виявити ті міфи, які циркулюють серед людей щодо 

реформи і вже говорити надалі про ці міфи. 

І, крім того, останнє, але не останнє за важливістю. Дебати дуже 

цікавлять ЗМІ, дуже багато представників місцевих регіональних засобів 

масової інформації присутні, беруть інтерв'ю у експертів, беруть інтерв'ю у 

представників міністерства, у людей з об'єднаних територіальних громад і 

далі це вже має такий ефект сніжного такого кому. 

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановна Оксана Миколаївна.  

Шановні колеги, чи є запитання до Оксани Миколаївни? У мене одне 

дуже коротке, з вашого дозволу. А кого із членів комітету ви запрошували 

вже на дебати? 

 

ГАРНЕЦЬ О.М. Ну, чесно кажучи, ми ще не пробували, ми боялися, 

тому що ми фактично цей, це є такий пробний поки що… ви бачите, ми 

зробили тільки 6 дебатів. Ми плануємо далі покрити всі регіони. І ми будемо 

запрошувати обов'язково.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

 

ГАРНЕЦЬ О.М. Ми офіційно напишемо, а хто же буде, зголоситься, 

той зголоситься. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Ні, ви можете написати офіційно, неофіційно, будь ласка, єдине, що 

просто заздалегідь попередьте… 

 

ГАРНЕЦЬ О.М. Звичайно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …щоби ми були в комітеті, я переконаний, що 

зацікавленість у членів комітету в цьому є. Я колись теж приймав участь в 

Оксфордських дебатах, це достатньо цікавий спосіб спілкування, 

пропагування, роз'яснення позиції, який заслуговує на увагу, яким треба 

займатися. 

Я вам дякую за вашу роботу. Ми приймаємо вашу інформацію до...  

Да, будь ласка, Олег Романович Березюк. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Я хочу сказати, що без сумніву ці дебати добрі, і вони 

дуже добрі. Але я тут почув одне речення, щойно я прийшов з позачергової 

виїзної сесії Бориславської міської ради. З 30 - 28 депутатів приїхало. Під 

"Нафтогазом" України, це місто, яке... єдине місто в Європі, напевно, яке 

лежить на родовищі газу і нафти. І це найбідніше місто, напевно, яке є в 

цьому. Тому ця ілюзія, що ці міста, навіть об'єднані громади, а це обласне 

місто, обласного значення, тобто це об'єднана громада по своїй суті, вони є 

багатими – вони є обідраними, бідними і нещасними, більше того 

страждають від того, що на їхнею інфраструктурою знущаються… 

Що? 
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ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Вибачаюсь, це я, ігра слов. Треба не лишати тоді, 

треба просто... 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. От вони прийшли і стали сьогодні... сіли під "Нафтогаз" 

і провели прекрасну сесію з конструктивними пропозиціями, в кріслах 

нормально поговорили. І я хочу сказати, що це є серйозний, власне, стимул 

до розвитку місцевого самоврядування. 

А друге, що,  так, звичайно на дебатах можна говорити про те, що ми їм 

обіцяємо. Але існуючі голови ОТГ, їх не можна на ці дебати запрошувати, 

тому що обіцянки відрізняються від реальності. 

Інфраструктурна субвенція, шановні колеги, в об'єднані ОТГ від 1300 

чи 1400 гривень на особу сьогодні становить… 650 – це благодать Божа. 100, 

200, це звичайний обман. І не дай Господь є... 

 

_______________. Це щось не те. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Та як не те? Це конкретні голови на конкретному 

форумі, до речі, в Яремче зовсім недавно. Тобто це... Тому питання є 

дискредитації реформи через невиконання обіцянок. І люди про це говорять. 

Навіть, якщо зараз 650, яка є це відрізняється від 1400.  

Тому дуже серйозна загроза щодо популяризації ОТГ, якщо уряд, 

держава... Крім того, не можуть зрозуміти міста, шановні колеги.  Вибачте, 

не можуть зрозуміти міста, чому уряд дав знижку на оренду землі, як вони 

там правильно називається, "Укрнафті трансвидобуванню", 

"Укргазвидобуванню" і "Укрзалізниці"  75 відсотків. До речі, це за  рахунок 

міських бюджетів. Вони отримують тільки 25 відсотків від надходжень з 

податку на землю. Що це таке? Це  ми дбаємо про кого? Про трьох чотирьох 

чувачків?  І ніхто про це не говорить. Так що ситуація не дуже така радужка, 

як би хотілося. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олеже Романовичу. 

Да. Микола Трохимович, будь ласка.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Я хотів би також декілька слів. Перш за все 

подякувати за те, що це чи не вперше ми вклалися в регламент майже. Це 

наша, да... Це, перше, це говорить про те, що серйозно підготувалися до 

сьогоднішнього заходу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підкомітет попрацював. 

 

ФЕДОРУК М.Т.  І, по-друге, те, що  ця інформація цікава. І основне, 

що нам треба продовжувати. Те, що це нова, мабуть, форма така, активна 

форма якраз роз'яснення і залучення саме різних категорій, скажемо так, 

наших громадян до процесу децентралізації створення об'єднаних громад.  

І, по-третє, нам би, можливо, вкінці року треба було б подивитися. Я 

знаю зрушення по Кельменцям, де там проходили ці дебати, якраз є бажання 

вже створити першу об'єднану громаду. І, я думаю, вона буде створена 

найближчим часом. Нам би цікаво, можливо, в кінці року також інформацію 

якусь отримати, як змінилася ситуація у нас в тих регіонах, де пройшли ці 

дебати, який вони знайшли результат. А так, я думаю, що проект вибрав 

гарну форму роботи. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Микола Трохимович. 

Будемо дякувати тоді Оксані Миколаївні, якщо немає більше питань, 

бажаючих висловитись. Але закликаю вас запрошувати членів комітету. Ми 

зацікавлені в такій формі співпраці, як участь в дебатах. Від імені комітету 

немає жодних питань.  
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Тоді ми вичерпали третє питання порядку денного. Ми переходимо до 

"Різного".  

Шановні колеги, в "Різному" у мене декілька є питань. І я, звичайно, ж 

надам потім слово будь-кому, хто буде мати бажання про щось поговорити в 

"Різному". Відповідно до орієнтовного графіку розгляду проекту Закону про 

Державний Бюджет України на 2019 рік не пізніше 1 жовтня проект закону 

повинен бути розглянутий народними депутатами і комітетами, і повинно 

бути зроблено формування пропозицій до законопроекту і направлення їх до 

Комітету з питань бюджету. Тобто ми це повинні зробити до 1 жовтня.  

У нас є дві форми роботи. І я запропоную обидві комітету. Як 

визначиться комітет, так і будемо робити.  

Або, перше, провести позачергове засідання комітету на наступному 

тижні. Або ми сьогодні отримали листи від Асоціації міст України, від 

Асоціації ОТГ і від Асоціації сільської, селищних рад… районних і обласних 

рад. Скажу вам відверто, листи  достатньо критичні по відношенню до 

проекту Закону про бюджет. Але наш історичний досвід співпраці з 

асоціаціями говорить, що, як правило, комітет підтримує позицію асоціації з 

цього приводу, бо вона хоч і критична, але реалістична. 

Тому я би запропонував другий варіант на розгляд комітету, який може 

бути. По-перше, ми встановимо строк, коли кожен із депутатів може подати 

свої зауваження в секретаріат, і ми, звичайно, це включимо в лист. І, 

грунтуючись  на позиції тих асоціацій, а ми звернулися з листом до всіх 

асоціацій, грунтуючись на позиції асоціацій, сформувати попередню, я це 

підкреслюю, позицію комітету  і доручити голові підписати відповідний 

лист. Тобто у нас два варіанти є: або ми проводимо  засідання, або ідемо от 

таким другим спрощеним варіантом. Але це точно не виключає того, що 

третього числа  в повноцінному режимі ми як одне із питань засідання 

комітету  розглядаємо питання бюджету, це беззаперечно.  

Тобто до якого варіанту схиляємося, колеги?  
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_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді у мене прохання таке. Давайте глянемо по датах. 

Тоді у мене прохання таке. У нас сьогодні 19 вересня, середа. Я би тоді 

просив до 25 числа, це вівторок наступного тижня, всім народним депутатам, 

хто би хотів, щоб його думка щодо Закону про бюджет в частині, звичайно, 

тих питань, які  відносяться до компетенції комітету, потрапила в лист 

комітету, прошу письмово подати  такі свої думки в секретаріат комітету. Ми 

їх узагальнимо, долучимо туди позицію асоціацій, і як попередня позиція 

комітету я тоді  такий лист підпишу і відправлю в бюджетний комітет, щоб 

ми  були в графіку виконання строків розгляду проекту про бюджет. Немає 

заперечень?  

Колеги, я прошу підтримати це голосуванням. Хто – за? Дякую. Хто – 

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

Тож ми чекаємо від всіх колег до 25 включно, це вівторок наступного 

тижня. Це перше питання.  

Питання друге. Я інформую, що на запрошення Ради Європи за 

пропозиціями депутатських фракцій сформовано склад делегації із членів 

комітету з 8 по 13 жовтня комітетська поїздка в Італію. Це перше. 

Друге. У нас є лист Ради Європи, до нас звертаються із проханням. 

Вони проводять 13-14 листопада цього року в місті Арциз Одеської області 

семінар-тренінг з питань "Реформи, село, самоврядування та територіальна 

організація влади у південно-західній частині Одеської області".  

Я так думаю, що Василь Олександрович Гуляєв представить позицію 

комітету, якщо немає заперечень. Якщо хтось із колег хотів би приєднатися, 

напевно, це буде нормально.  

Немає, колеги, питань до цього? Дякую.  

Я на минулому засіданні звертався до секретаріату із проханням 

подивитися, де би ми могли, виходячи із графіку роботи комітету, розглянути 

питання, пов'язані із функціонуванням українських органів місцевого 



17 

 

самоврядування на окупованих територіях. Бо є багато людей, які 

залишилися в статусі депутатів, частина із них зараз перебувають на 

українській території, частина із них приймала участь в антитерористичній 

операції з боку України. Але, на жаль, велика частина людей залишилась там. 

І, напевно, це питання, хочемо ми цього чи не хочемо, потребує обговорення.  

Комітет запропонував 3 грудня як попередню дату такого 

комітетського круглого столу. Я, з вашого дозволу, це всім подумати, а на 

наступне засідання комітету я внесу це питання як питання внесення змін до 

плану роботи комітету. Якщо не буде заперечень, ми це ще раз обговоримо.  

І інформую також вас, що до нас звернулася Асоціація міст України (до 

нас – я маю на увазі, до комітету) із листом про те, що 24-25 вересня цього 

року в місті Тернопіль проводиться  щорічний традиційний "день діалогу з  

владою", і вони запрошували мене як голову і членів комітету прийняти 

участь в роботі цього "дня діалогу з  владою". Там очікується участь  

Прем’єр-міністра, якщо я не помиляюся,  Голова Верховної Ради поки що 

розмірковує,  і з Адміністрації Президента ідуть перемовини, але поки що 

невідомо, чи буде приймати участь Президент. Це все… ви ж знаєте, це все 

попередня інформація. Як воно вирішиться, ми не знаємо. 

Я дав згоду приймати участь, як голова комітету. Наскільки мені 

відомо, Олена Петрівна Бойко і пан Дехтярчук  зголосилися, принаймні 

попередньо, теж прийняти  участь в  цьому заході.  Колеги, якщо хтось ще 

бажає  приймати участь, немає абсолютно жодних проблем, у нас відкриті 

запрошення.  

Це в "Різному" майже все.  Єдине питання підняв Микола Трохимович 

Федорук. Може він сам про це скаже, я не буду тоді його афішувати.  

Будь ласка,  Микола Трохимович.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановні колеги, до  мене звернулися знову ж  

керівники Корсунь-Шевченківської міської ради. Ви пам'ятаєте, що  під  час 

об'єднання   Корсунь-Шевченківський район об'єднався в дві громади 
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практично об'єднані, і це місто районного значення залишилося обмежене 

скрізь, і районна рада… до речі, залишилось один населений пункт, який не 

входить  в об'єднану громаду. Корсунь-Шевченківській і ще одне село  десь 

на відстані там великому, яке не входить в об'єднану громаду. Вони 

зверталися, я хочу з вами порадитися, і, можливо, дати пропозицію, можливо 

підтримати, зверталися з приводу того, щоб дати їм статус міста обласного 

значення. Ми поставили умову, що   якщо  Моренська громада об'єднана 

дасть згоду, що після того вона об'єднається з Корсунь-Шевченківською, то 

ми приймемо це рішення. Вони  звернулися до  Моренської об'єднаної  

територіальної громади, ті дали таку відповідь: "Ваше питання вирішено. 

Вам відмовлено". Або точніше сказати так, що чого ви до вас звертаєтесь, 

вони так сказали, ви ж не місто обласного значення, станьте спочатку містом 

обласного значення, і тоді ми приймемо рішення про об'єднання. Навпаки. Я 

думаю, що, прохання моє, просто я спілкувався з керівниками і, враховуючи 

те, вони дали характеристику економічну, можливо, нам піти, Сергій 

Володимирович, порадитися з вами, з колегами, і як виняток підтримати цю 

громаду і дати їм статус міста обласного значення, винести на засідання 

Верховної Ради. Але я, просто як що думають члени комітету нашого. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Миколо Трохимовичу.  

Єдине що, з точку зору інформації ми маємо іще заявку від міста Бучач 

Тернопільської області абсолютно аналогічну. І якщо з точки зору логіки і 

здорового глузду, якщо ми вирішимо одне питання і не вирішимо друге, то 

воно буде так не зовсім гарно виглядати. Це, по-перше.  

Але, по-друге, мене непокоїть більше всього інше, ми просто тоді 

відкриваємо двері, бо кожна наступне звернення ми змушені будемо… Я 

розумію їх бажання, і я би за те, щоб все-таки, може, взяти якийсь час. Все 

одно на цьому засіданні ми не зможемо розглянути це питання, ви праві. 

Давайте до наступного засідання, може, подумаємо, може, ми знайдемо якусь 

іншу конструкцію. Якщо не знайдемо, ну, включимо це питання, обговоримо 
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ще раз і приймемо рішення за наслідками обговорення, але я бачу ризики. Це 

відкриті двері, і я не знаю, якщо ми готові змінювати своє рішення і далі 

дозволяти всім, ну, тоді… 

Да, Микола Трохимович, потім – Олег Романович Березюк. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Один нюанс. Справа в тому, що в перспективному 

плані обласна рада визначила Корсунь-Шевченківський як саме місто… як 

місто, яке є об'єднаною громадою. От лишили одне місто об'єднаною 

громадою. Ну, логіки нема, але, але… 

 

_______________. Звична практика. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Да, але таке. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Романович Березюк, будь ласка. 

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Пошесть, епідемія, феномен, проблема – не знаю, як це 

назвати, але на сесії обласної ради Львівської депутатами, зокрема і 

"Самопомочі" зупинена ще одна річ. Місто Стрий – гарне, велике, красиве 

місто – затискається, навколо Стрия робиться ОТГ, а Стрий ОТГ не робиться. 

І обласна рада збирається за це голосувати. Ну, вибачте, будь ласка, де ж 

відповідальність? Те саме стосується міста Миколаєва Львівської області, 

так, давно це вже зробилося. Місто помирає від того, що це сталося. 

Тобто ми маємо це справді розглянути на комітеті або, може, на 

підкомітеті для того, щоб вирішити на…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте розглянемо це питання, але це питання як 

глобальне… 
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БЕРЕЗЮК О.Р. Тоді Стрию треба давати місто обласного значення, 

правда? Тоді Миколаєву треба давати місто обласного значення. Тоді Косову 

треба давати місто обласного значення.  

 

______________. І ще двом десяткам.  

 

БЕРЕЗЮК О.Р.  Не двом, а, думаю, сотням.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олеже Романовичу, по-перше, дякую за те, що 

підняли достатньо важливу проблему. Давайте ми тоді зробимо по-інакшому. 

Давайте ми тоді, в наступне засідання, комітету внесем це питання як 

загальне питання, як проблемне питання, на яке ми як комітет повинні 

відповісти. Ми за цей… У нас наступне засідання планується третього числа. 

Ми за цей час зв'яжимося з Мінрегіоном, попросимо у них цю статистику, що 

відбувається по країні. І так, щоб ми прийняли системне рішення, яке 

системно, якщо це системна проблема, щоб ми не кожен раз шукали винятки 

і їх тягали як винятки. Якщо така ситуація є, ну, то тоді, напевно, треба 

шукати якісь рішення, я не знаю, ну… Чи вносити зміни в перспективні 

плани, чи якось робити по-інакшому. Але знову-таки треба дивитися, де вже 

громади створені, а де вони не створені, де це ще можна поправити шляхом 

внесення змін в перспективні плани, а де не можна. Це теж величезне 

питання.  

Тому я прошу секретаріат підготувати листа на Мінрегіон з цього 

приводу. І принаймні по тих прикладах, які навів Олег Романович, щоб ми 

одразу звернулися до ОДА відповідних з листами, щоб нам надали 

інформацію, що там взагалі відбувається. І тоді на наступне засідання 

комітету вносимо це питання як загальне і беремо в цьому контексті 

розглянемо і Корсунь-Шевченківський. Бо нам треба системне рішення.  

 

______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, я ж кажу, нам треба системне рішення, нам не 

треба поодиноке рішення брати в цій ситуації. Але виносим як загальне 

питання з точки зору інформування, розуміння і так далі.  

Да, колеги, хто ще хотів в "Різному" щось…   

Олександр Володимирович Дехтярчук, будь ласка. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В.  Сергій Володимирович, хочу звернути увагу все-

таки на питання держбюджету, бо, власне, багато дзвінків сьогодні мав. 

Стосується статті 22 проекту держбюджету, додатку десятого, а саме 

передачі середньо-спеціальних колишніх закладів на місцеві бюджети. Це 

просто знущання з місцевих бюджетів місцевого самоврядування. Я думаю, 

що тут нам треба чітку позицію. І прошу мій виступ вважати пропозицією 

уже… Це неприємно, неприпустимо робити, просто  неприпустимо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Олександре.  

Так, Олег Романович Березюк.  

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Дякую.  

Ви знаєте, це просто не те, що катастрофа, це, я не знаю, що з цим 

робити. Тому що ОТГ, які створені, сьогодні їх звинувачують, що вони 

неефективно використовують  субвенцію, наприклад, освітню. При цьому за 

півтора року з освітньої субвенції забрали опалення, комунальні послуги, 

технічні. (Шум у залі) Так.  

Більше цього, відбувається грубе, ну, просто страшне, цинічне 

порушення конституційних прав школяра: в класах, які мають менше, ніж 5 

учнів, а наприклад, в Воютицькій громаді на Львівщині… На Львівщині? На 

Львівщині, є 38 учнів таких,  не отримують субвенції. Це півмільйона 

гривень для громади! Тому що вони, виявляється, спонукають їх до 
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оптимізації, що ОТГ, яка минулого року утворилася, є причиною того, що 

там є 38 учнів?  

Тобто якщо додати субвенцію, яку вони забрали, якщо додати 

півмільйона, які вони не отримали від того, що їм не фінансують тих учнів, 

це рівно стільки грошей їм треба для того, щоб функціонували ті школи. 

Народ, це якийсь сюрреалізм, виявляється, освітня послуга у нас тільки на 

зарплату. Це означає, що вчитель має сісти серед поля і провести 

інноваційний урок.  

 

_______________.  …міністерство не узгоджує ніяких дій з нашим 

комітетом. Це неправильно.  

 

БЕРЕЗЮК О.Р. Крім того, скажу вам ще одну страшну річ, що доходи 

самих громад зменшилися навіть через акциз. Ви знаєте, що акциз не… Але 

що робиться: на територіях громад через оце рішення створюються 

нелегальні заправочні станції, які не приносять… які просто нікому не 

належать, які продають на території ОТГ. Це є сотні випадків, але 

"кришуються" відповідними органами. Тобто… Ну, це абсурд!  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олеже Романовичу.  

Я теж так одним оком подивився на проект бюджету в частині 

децентралізації. На жаль, всі ті тенденції, які ми комітетом жорстоко 

критикували в минулому бюджеті, всі ті самі тенденції залишилися, а у 

великій кількості випадків ще й поглибилися. Тобто цей бюджет, на жаль, ну, 

точно не кращий, ніж цьогорічний, а з точки зору тенденцій ще й гірший.  

Але я би ще раз звернувся до кожного з депутатів і попросив би 

письмова подати всі свої зауваження. І ще раз наголошую, третього числа на 

засіданні комітету першим питанням ми розглядаємо питання бюджету в 

частині функціонування органів місцевого самоврядування і інших питань, 

пов'язаних з  роботою нашого комітету.  
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Будь ласка, Альона Іванівна Шкрум.  

 

ШКРУМ А.І. Дякую, колеги.  

Ну, оскільки мене питають колеги. То, так, є у нас зауваження дуже 

суттєві, в тому числі по бюджету, який передбачений на реформу державного 

управління і на державних службовців. Я підготую просто довідку на 

наступне засідання комітету, що ми прописали в законі і що не виконується і 

що залишилося.  

Насправді єдині в бюджеті, хто не отримує ні однієї копійки індексації, 

навіть 91 гривню, яку передбачають для індексації всіх в бюджеті, це 

державні службовці. Тобто повністю заморожена, навіть 91 гривня не 

передбачена. Премії скорочені до рівня 30 відсотків. Зарплата не відповідає 

нашим нормам про державну службу в законі. Якщо пам'ятаєте, там було 

передбачене збільшення мінімальної зарплати для найнижчої категорії кожні 

півроку. Це теж заморожено. Але при цьому є абсолютна непрозорість –  

стимулюючі доплати для  кожного міністерства і для кожного державного 

органу, які будуть розприділятися в ручному режимі, так як вони 

розприділяються зараз.  

Ну, я  думаю, що ми від комітету мусимо вимагати виконання Закону 

"Про державну службу". Ніяких стимулюючих доплат, але збільшення за 

градацію мінімальної заробітної плати, так як воно було передбачено в 

Законі "Про державну службу" і премії на рівні 30 відсотків до цього окладу. 

Ну, але це  треба обговорювати. Це цікаво.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, шановна Альона Іванівна.  

Я би єдине, що радив нам всім не розплескати жар дискусії до 

наступного засідання комітету. Бо це таке… Я розумію, що всім накипіло, всі 

тільки взяли в руки цей гарячий бюджет, і у всіх емоції бурлять. Я кажу ще 
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раз, я теж стримуюся, бо маю певні слова з цього приводу, але поки що 

стримуюсь. 

Колеги, хто ще хотів в "Різному" висловитись?  

Якщо ні, то тоді ми вичерпали порядок денний. І я, з вашого дозволу, 

оголошую засідання комітету закритим. Наступне засідання третього числа. 

 


