
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування 

07 листопада 2018 року 

Веде засідання Голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. … присутні 10 членів комітету, що відповідно до 

Закону про комітети Верховної Ради надає мені можливість оголосити 

засідання комітету відкритим… 

 

_______________. Не частите.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …порядку денного. У нас просто насичений порядок 

денний, я думаю, щоб не затягувати процес.  

Вам роздано проект порядку денного, якщо немає застережень, прошу 

підтримати його голосуванням за основу.  

Хто за, колеги? Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. 

Чи є зміни і доповнення? Немає. Прошу підтримати проект в цілому. 

Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає.  

Ми переходимо до першого питання порядку денного про 

перейменування села Мокріївка Миргородського району Полтавської 

області. Доповідає голова підкомітету Микола Трохимович Федорук. Будь 

ласка, Микола Трохимович.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановні колеги, пропонується подання Полтавської 

обласної ради щодо перейменування села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської області, перейменувати на село Мокрії, так пропонує Полтавська 

обласна рада. 
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Всі ці… в даному населеному пункті проживає близько 140 осіб, село 

входить до складу Черкащанської сільської ради Миргородського району 

Полтавської області. Все пройдено по процедурі згідно з чинним 

законодавством і Інститут української мови, що пропонована назва не 

суперечить засадам українського топонімотворення.  

Пропонується підтримати дане рішення і назвати село Мокрії. 

 

_______________. Отлично. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Микола Трохимович. Є запитання до 

доповідача?  

 

_______________. І запитань нема, і заперечень нема.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А підтримка? А підтримка є. Колеги, є в когось 

бажання висловитись? 

 

_______________. Ні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, технічне питання. Як завжди, ми підтримуємо 

позицію громади. Під час виступу прозвучала одна пропозиція – підтримати 

подання Полтавської обласної ради щодо перейменування села Мокріївка 

Миргородського району Полтавської області на село Мокрії та доручити 

народним депутатам підготувати відповідний проект постанови. 

Немає заперечень проти такого рішення?  

Хто за, шановні колеги, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Немає. 

Хто утримався? Немає.  

І доповідачем визначити Миколу Трохимовича як завжди і 

рекомендувати Верховній Раді прийняти цю постанову за основу і в цілому. 

Немає заперечень?  
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_______________. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Може, хтось інший хоче доповідати, колеги, я ж не 

знаю. Це ж така нетрадиційна ситуація для нас. 

 

_______________. Да, в нас, якщо... 

 

_______________. Ні, ні... традиційно .... 

 

_______________. Що? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Радикально, я би сказав. 

 

_______________. Ви будете? 

 

_______________. Да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто? Ну, радикально нетрадиційний метод. 

 

_______________. Ні, Андрій Олександрович відмовляється... 

 

_______________. Хто відмовляється – тому...  

 

ФЕДОРУК М.Т. Він буде співавтором – це однозначно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та нє. Ну, Микола Трохимович, ви традиційно 

доповідаєте. Хто за таке рішення, прошу голосувати.  

Дякую, колеги. 
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Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято 

одноголосно. Ми вичерпали це питання порядку денного, напрочуд, довго. 

Переходимо до другого питання порядку денного – про присвоєння 

найменування населеному пункту Тисменицького району Івано-Франківської 

області. Доповідає голова підкомітету Микола Трохимович Федорук. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановні колеги, хочу звернути увагу, акцент зробити, 

що таке село – це Ценжів існувало. І перша письмова згадка датується 1222 

роком, от 1222 роком. Зараз це село, зараз це входить в склад Майданівської 

сільради як вулиця Богдана Хмельницького. Процедура вся пройдена 

правильно, тому пропонується назвати дане... Проживає 220 осіб. 

Пропонується назвати нове село, вернути історичну... повернути історичну 

назву і назвати село Ценжів Тисменицького району Івано-Франківської 

області. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Трохимович. 

Чи є запитання до Миколи Трохимовича? Чи є бажання в когось 

висловитися? 

У нас прозвучала одна пропозиція: підтримати подання Івано-

Франківської обласної ради щодо присвоєння населеному пункту 

Майданівської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської 

області найменування "село Ценжів". Ну, а відтак, доручити народним 

депутатам членам комітету підготувати відповідний проект постанови і 

рекомендувати Верховній Раді України прийняти цю постанову за основу і в 

цілому. Якщо немає заперечень і інших пропозицій, прошу підтримати цю 

пропозицію голосуванням. Хто – за?  Дякую.Хто – проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

Доповідати нетрадиційно буде Микола Трохимович Федорук. Хто за 

таке рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто – проти? Немає. Хто 
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утримався? Немає. Рішення теж прийнято одноголосно. Ми вичерпали і це 

питання порядку денного. 

І переходимо до третього питання порядку денного – щодо виконання 

контрольних повноважень нашого комітету і питання про інформацію 

Національного агентства з питань державної служби про результати 

моніторингу якості процесу атестації щодо вільного володіння державною 

мовою. Хочу нагадати, що це питання ми тримаємо достатньо довго і 

постійно на контролі. На жаль, сьогодні відсутня Альона Іванівна Шкрум, 

але вона серцем і душею з нами. І переконаний, що десь в Інтернеті 

спостерігає за засіданням комітету.  

А я запрошую до слова голову Національного агентства України з 

питань державної служби Костянтина Олександровича Ващенка. Костянтине 

Олександровичу, скільки часу вам треба? 

 

ВАЩЕНКО К.О. Ну, якщо можна, до 7 хвилин, Сергію 

Володимировичу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, поставте таймер на 7 хвилин. 

 

ВАЩЕНКО К.О. 7. Багато? (Шум у залі) 

Шановні колеги, я скористаюсь тим, що у нас підготовлена 

презентація, і всі члени комітету зможуть детальну інформацію отримати з 

неї. Але я хотів би з вашого дозволу зупинитися на ключових питаннях, які, 

власне, є предметом увагу комітету, бо, дійсно, вони розглядалися 

неодноразово.  

Я нагадаю, що у нас законом передбачено, що всі кандидати на посади 

державної служби повинні вільно володіти українською мовою. Як ви 

пам'ятаєте, ми обрали варіант атестації, в якому беруть участь… по суті 

делегували функції реалізації постанови уряду, реалізації атестації 

навчальним закладам. Сьогодні у нас є 108 уповноважених університетів, 
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закладів вищої освіти. І буде цікаво дізнатись, що станом на зараз понад 140 

тисяч громадян пройшли процедуру атестації, з них 43,5 відсотки, власне, 

здавали ці іспити, а 56 відсотків громадян, які подавали заяви, змогли 

можливість обміняти, як це передбачено постановою, свої дипломи або інші 

документи, які підтверджують, що вони володіють державною мовою на 

посвідчення встановленого зразка. 

Зразу хотів би перейти до суті того, власне, яким чином відбувався 

моніторинг. Перед нами стояли завдання максимально об'єктивно дослідити і 

з'ясувати реальну картину, бо ми отримували різні сигнали і від народних 

депутатів, і від колег з регіонів про те, що не скрізь це відбувається якісно, не 

скрізь це відбувається об'єктивно. І є у нас питання з чітким дотриманням 

вимог, які дозволяють говорити про те, що, дійсно, цей процес відбувається 

встановленим чином. Тому, не маючи можливості безпосередньо зайти в 

університети, оскільки в нас відсутні відповідні повноваження, ми обрали, 

мені здається, розумний шлях, ми звернулися до Державної служби якості 

освіти – це уповноважений центральний орган виконавчої влади, який 

займається перевіркою ліцензійних умов і взагалі має можливість кожен 

навчальний заклад перевірити на відповідність тим стандартам, які 

затверджені, в тому числі щодо виконання рішень, ну, законів і рішень уряду.  

І от за результатами цієї роботи, цієї домовленості у нас така робота 

була проведена, за що ми вдячні колегам з Державної служби якості освіти. І 

перевірено було всі ЗВО в місті Києві, 100 відсотків, і 29 відсотків 

уповноважених вищих навчальних закладів поза містом Києвом, а саме 12. 

Хочу сказати, що вони були в різних регіонах, тобто в будь-якому разі ця 

перевірка була не тотальна, а вибіркова, проте вона дала можливість нам 

з'ясувати картину і зробити відповідні висновки. 

Ну, що було предметом контролю? Було, насамперед, таким предметом 

дотримання нормативної бази, порядку підтвердження вільного володіння 

державною мовою, дотримання принципів прозорості при атестації, 

організація роботи самих атестаційних комісій, відповідність завдань тим 
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вимогам, які висувалися і давали можливість оцінити рівень мовної 

компетентності. 

Хочу сказати, що в цілому, на мій погляд і на погляд національного 

агентства, підхід, який ми обрали, делегувавши такі повноваження 

університетам, які мають відповідну базу, а головне -  фаховий склад, 

готують філологів, мають докторів, кандидатів, інших фахівців, які здатні, 

власне, фахово оцінити рівень володіння державною мовою, ну, проявив себе 

як достатньо ефективний. Принаймні інший варіант, який ми розглядали - чи 

ЗНО, чи інші, не дали би нам можливості, по-перше, задовольнити потребу 

отакої кількості громадян, які кандидували на посади державної служби, ну, і 

серйозно б ускладнювали цей процес. 

Щодо того, от основних висновків, на яких хотілось би наголосити. Ну, 

найменше недоліків продемонстрували університети, які дорожать своєю 

репутацією – це і Київський університет Шевченка, і Національний 

університет біоресурсів, Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури. Найбільше недоліків, власне, як і очікувалося, виявлено в роботі 

приватних навчальних закладів, таких як МАУП, університет "Україна" і так 

далі.  

І тут дуже цікава історія. Зараз, наступний слайд буде стосуватися 

вартості. Приватні вузи ставлять меншу вартість за рахунок, тобто вони це 

розглядають це, ну, як певний бізнес-проект надання платних послуг, вони 

демпінгують по вартості там, 300 гривень ставлять, і натомість якість цієї 

роботи, вона найменш висока в них. В той же час державні вузи, де вони 

обраховують цю вартість, виходячи з площ, із кадрового складу комісій, бо 

як ви знаєте, кандидати, доктори наук, вони більш високооплачувані, там 

більш серйозно готується база, в тому числі, методична для проведення 

атестації, відповідно, вартість там дорожча. Це, так би мовити, для 

узагальнення і для висновків.  
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А що стосується самої вартості, ви бачите, мінімальна вартість 

проходження атестації становить 300 гривень, максимальна, практично, 

півтори тисячі гривень.  

Ну, це, насправді, лише два вищих навчальних заклади, вони цю 

максимальну вартість тримають. В середньому по Україні, і не тільки по цих 

закладах, які були перевірені, а й на підставі наших оцінок, середня вартість 

складає 675 гривень. При цьому, повторюю, в приватних дешевше, в 

державних дорожче, але по якості якраз ситуація складається навпаки.  

Які основні недоліки виявила перевірка? Ну, крім високої розбіжності 

вартості часто ми спостерігаємо недотримання вимог щодо кількісного та 

фахового складу членів атестаційної комісії, порушення термінів видачі 

посвідчень, недотримання вимог змістової складової завдань, тому що є 

відповідні методичні рекомендації, які були затверджені національним 

агентством і розроблені. Тим не менше,  в деяких навчальних закладах вони 

серйозно ігнорувалися.  

Які пропозиції? Вони тут всі детально викладені, але враховуючи, що 

Регламент не дозволяє на цьому детально зупинитися, я хочу 

проінформувати членів комітету про те, що, по суті, особливо безгрішних 

нікого ми не виявили, де взагалі все ідеально, навіть тих, де найкраще це 

відбувається. Тому на підставі моніторингу і по кожному навчальному 

закладу, який перевірявся, був складений службою акт. І я на ім'я кожного 

ректора, який згаданий в цьому акті, який перевірявся, підготував і підписав 

лист з детальним аналізом і викладенням тих зауважень, які стосуються 

кожного навчального закладу. Тобто ще раз повторюю: кожен ректор 

отримав лист, ми вже зараз починаємо отримувати зворотню реакцію, яка 

зводиться до того, що ми почули, будемо враховувати, не будемо допускати в 

майбутньому, але, очевидно, цю роботу треба продовжувати і надалі.  

Ще раз повторюю, доступна пропозиція, ми вже підготували, шановні 

колеги, проект постанови уряду про зміни порядку, що дасть можливість, ну, 

по-перше, розширити коло осіб, які зможуть отримати посвідчення без 
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проходження атестації, але головне й ключове, ми зрозуміли, в тому числі, і 

за результатами моніторингу, що має бути складений перелік уповноважених 

закладів вищої освіти, тобто це буде, має бути своєрідний єдиний реєстр, і в 

ньому мають перебувати лише ті  навчальні заклади, які демонструють чітке 

дотримання вимог, які не мають скарг, які, власне кажучи, цілком і повністю 

виконують рішення Кабінету Міністрів і законодавство про державну 

службу. Такий порядок ми підготували. І, безумовно, результати 

моніторингу.  

Ну, і по тих декількох навчальних закладах, де ми виявили, комісія 

виявила кричуще порушення вимог, буде поставлено питання про 

позбавлення їх ліцензії з підготовки фахівців у сфері української мови і 

літератури, тобто у сфері української філології, не кажучи вже про те, що 

вони  надалі не будуть мати можливості брати участь в атестації кандидатів 

на посади державної служби.  

Шановні колеги, я хотів на завершення ще звернути вашу увагу на 

дуже важливе питання. Так сталося, що якраз є для цього гарна нагода. Мова 

йде про прийнятий в першому читанні, як вам відомо, закон… законопроект 

про забезпечення функціонування української мови як державної, 4 жовтня 

він був прийнятий, і він безпосередньо зачіпає ту тему, про яку ми сьогодні 

ведемо мову. Як ви знаєте, там передбачається створення національної 

комісії зі стандартів державної мови, ну, і прописані функції …(Не чути)  От.  

Але ми вбачаємо певні загрози, які полягають у тому, що закон 

передбачає, законопроект прийнятий передбачає, що іспит на рівні володіння 

українською мовою організовує та проводить Національна комісія із 

стандартів державної мови. Тобто 9 осіб в якийсь спосіб повинні не тільки 

організувати, а й проводити атестацію, зокрема, кандидатів на посади 

державної служби. Ми пропонуємо, що вони, звичайно, можуть проводити, 

але делегувати, уповноважити відповідні структури, в тому числі 

Національне агентство у відповідній сфері цю роботу проводити. Є багато ще 
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нюансів, які стосуються і самої комісії. Тому що вона незрозуміло як 

створюється, як там буде дотримано законодавство про державну службу.  

Тому, щоб не забирати час, я прошу, Сергій Володимирович, народні 

депутати шановні, ми підготували і порівняльну таблицю, і перелік 

зауважень. І дуже просимо вас їх розглянути і подати в передбачений спосіб 

до другого читання для того, щоб відповідні норми Закону про 

функціонування української мови були скореговані. І ми не … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Костянтин Олександрович. 

Колеги, чи є запитання до Костянтина? Олена Петрівна Бойко, будь 

ласка.  

 

БОЙКО О.П. Є запитання, є і уточнення. Якщо можна, я почну з кінця. 

Щодо першого читання Закону про мову. На жаль, вже термін подання 

правок до другого читання закінчився. Але доводжу до відома, що і Альона 

Іванівна Шкрум подала свої пропозиції якраз з цього питання.  

І я особисто теж подавала пропозиції, ряд пропозицій, в тому числі і 

щодо проведення сертифікації. Мою думку ви знаєте. Це точно не НАДС. У 

нас є хороша практика проходження ЗНО. І моя позиція була як депутата, і я 

подавала саме такі правки, що все ж таки питання сертифікації – це питання 

Міністерства освіти і науки. Як буде далі проходити, чи запросять нас в 

робочу групу, обов'язково вам доповімо і порадимо, щоб вас теж включили в 

цю робочу групу.  

І щодо питань. Звичайно, щодо якості атестації ми почули дуже мало. 

По недолікам. Перед нами табличка щодо ціни. І вона нас завжди дратує, ця 

табличка. Наша позиція, ви знаєте цю позицію – такі послуги мають 

надаватись безкоштовно. Тим більше, що я бачу, що ось волинський, 

наприклад, Східноєвропейський національний університет надає послуги, 

тисячу 960 гривень – індивідуальні послуги. Ну, тобто ціни, які є аж занадто 

великими. 
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Крім того, незрозумілою є позиція щодо вартості виготовлення 

посвідчень. Ціна тут від 1 гривні до 200. Яким чином встановлюється ціна і 

чому вуз настільки різні ціни має? Якщо поліграфія в принципі має бути 

однакової ціни і виготовлення так само.  

Крім того, є питання щодо запропонованих вами змін до порядку, 

наприклад, до пункту 56, про який ви тільки що говорили.  

Уточнення. Отримувати, вірніше, не проходити сертифікацію можуть 

люди, які закінчили навчальний заклад, середній навчальний заклад з 

оцінкою 5. У нас 12-бальна система. Це ви маєте на увазі саме за 12-бальною 

системою?  

 

ВАЩЕНКО К.О. Ні. 

 

БОЙКО О.П. Тобто на відмінно, ви хочете сказати. Тільки ті не 

проходять, які на відмінно. Ну, я задаю ще одне питання. Тоді, будь ласка, 

цю позицію. Ну, справа у тім, що достатній рівень володіння українською 

мовою – це і оцінка "добре". Чому ми ставимо такі умови? 

І скажіть, будь ласка, наскільки я зрозуміли, ви в пункт 56 порядку 

також будете вносити зміни щодо індивідуального визначення вищих 

навчальних закладів. Якщо раніше у вас був критерій з цих 108 і ви нам 

пояснювали, що це ті вузи, які мають ліцензію на публічне управління, то 

яким чином ми будемо зараз визначати, що значить "індивідуально"? Якщо 

можна, будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Костянтин Олександрович. 

 

ВАЩЕНКО К.О. Дякую. 

Щодо відмінної оцінки. Ми на підставі консультацій з Міністерством 

освіти і науки вирішили саме таким чином. Чому? Тому що мова іде про 

вільне володіння. І оцінка "добре" і оцінка "задовільно" теж демонструє, що 
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людина володіє. Але вільне володіння – це відмінна оцінка, так вважають 

фахівці-філологи, які, власне, давали нам свої поради і офіційно у тому числі 

листами у Міністерстві освіти ми їх отримували. 

Стосовно створення реєстру, я так розумію, є питання. Ну, мова іде про 

те, що моніторинг цей має відбуватися постійно, і не тільки це має бути 

разова акція. І в разі наявності системних порушень з боку тих, хто 

формально має такі права, все-таки ми вважаємо, що має бути певне 

покарання, навіть таке умовне, як позбавлення можливості далі проводити 

цю атестацію. Загалом я стверджую, що ситуація у нас нормальна, але є там, 

ну, на сьогоднішній день 2-3 навчальні заклади, де взагалі люди не 

приходять, нічого не складають і просто їм видають за гроші сертифікати. От 

про це мова іде. З цим миритися неможна, бо це абсолютно дискредитує ту 

історію, про яку ми хотіли би, ну, не забувати і порядок тут наводити.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Костянтин Олександрович.  

Єдине, що в мене такий короткий коментар. Ви знаєте, я думаю, що 

наше завдання, зрозуміло, що наше завдання забезпечити найвищий рівень 

знання української мови всіма державними службовцями. Але, я би думав, я 

знов-таки не хочу втручатися в професійні компетенції фахових філологів, 

але я би все-таки думав, що, може, було би правильно дати трошки більший 

люфт для тих людей, які не складають іспитів. Якщо людина, ну, щойно 

майже, там, да, умовно кажучи, закінчила середній навчальний заклад з 

оцінкою "відмінно" або "добре", мені здається, що цього було б достатньо 

для того, щоб не, ну, не бюрократизувати цей процес. Ну, зрозуміло, що, 

чесно кажучи, я переконаний в тому, що, вот, всі присутні в цій кімнаті, ну, 

точно не здали б на відмінно українську мову. Відповідно і я би не здав точно 

абсолютно. Відповідно до тих стандартів, які є, але це не означає, що ми 

вільно не володіємо мовою. Тобто це трошки різні речі.  

Тому, може, ми би просто менше бюрократизували би і, тим більше, 

якщо все одно готуються зміни до порядку, може, би, ще раз кажу, ми не 
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втручаючись в професійну філологічну діяльність, але з метою зменшення 

отих бюрократичних перепон для заняття посад на державній службі, може 

було б якось доцільно розширити от перелік осіб, які…  

 

ВАЩЕНКО К.О. Особисто я підтримую цю позицію і, з вашого 

дозволу, спираючись на думку комітету, ми можемо аргументувати її при 

прийнятті рішення уряду.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це було б правильно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І скажіть, будь ласка, коли очікується внесення змін 

до порядку?  

 

ВАЩЕНКО К.О. Проект постанови підготовлений, зараз він 

узгоджується у відповідних міністерствах, я думаю, що протягом місяця буде 

затверджений.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, у кого є ще запитання до Костянтина 

Олександровича?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає запитань, то тоді ми приймаємо 

інформацію до відома.  

Дякуємо, Костянтину Олександровичу за презентацію, за відповіді на ті 

питання, які були, ми все одно будемо тримати на контролі цю ситуацію, 

тому що вона важлива для функціонування української державної служби. 

Дякую, Костянтин Олександрович.  
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Ми вичерпали це питання порядку денного. Переходимо до питання 

"різне". В "різному", шановні колеги, у мене декілька оголошень і потім, 

якщо у когось із вас є заяви, зауваження, оголошення, будь ласка. 

Я хочу нагадати, що у нас на завтра винесений законопроект 7528. Ми 

вже приймали комітетом  рішення, що замість – це Закон про внесення змін 

до деяких законів України щодо регулювання  відносин у сфері державної 

служби. Ми  вже приймали рішення,  що за відсутності Альони Іванівни 

Шкрум, Олена Петрівна Бойко буде презентувати позицію комітету. Я 

просто… наскільки мене повідомили, Альони Іванівни завтра теж не буде. 

Тому Олена Петрівна, якщо зненацька дійде питання до презентації, я просто 

хочу вам нагадати, що у нас було рішення комітету з цього приводу. 

Я знаю, що у нас є пропозиція про проведення у Полтаві круглого 

столу щодо обговорення  проекту Закону про створення, ліквідацію та зміну 

меж районів Полтавської області. Це реєстраційний – 9204. Але паралельно із 

тим була пропозиція Мінрегіону щодо проведення спільного комітетського з 

Мінрегіоном круглого столу на наступній сесії взагалі по питаннях ліквідації 

і змін меж районів на базі Полтавської області. Тому є така загальна 

пропозиція провести цей захід під час роботи десятої сесії, тобто десь 

орієнтовно – лютий  19-го року. Якщо немає  заперечень, Андрій 

Олександрович? 

 

РЕКА А.О. Немає. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає. Тоді ми плануємо, будемо планувати це 

включити в план роботи на десяту сесію. 

 Я знаю, що було прохання озвучити  заходи комітету на листопад. Я 

хочу нагадати, що на 9 листопада, у Вінниці, у нас круглий стіл на тему: 

"Впровадження Закону України  про співробітництво  територіальних 

громад: стадії та перспективи розвитку".  
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12 листопада, Одеська область. "Практичні аспекти організації 

співробітництва територіальних громад". 

 13-14 – це… 

 

_______________. Одеська область. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одеська область. 

 

_______________. А де саме?  

 

_______________. 12-го? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. 

 

_______________. У Молодіжному. (Шум у залі) 

  

ГОНЧАРЕНКО О.О. У Молодежное переіменовано. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, в молодіжній області, так. 

13-14-го в Арцизі в "Молодіжній" області, да? Одеська область. 

"Реформа місцевого самоврядування та територіальна організація влади у 

південно-західній частині Одеської області: стан та практичні кроки". 

26 листопада в тій самій Одеські області: "Фінансові інструменти та 

підвищення спроможності місцевого самоврядування". Ну, така активна 

область: молодіжна і  активна область.  

І 30 листопада, я хочу нагадати, я знаю, що багато було зацікавлених у 

Мукачеві, проблемні питання: "Реалізація Закону України про внесення змін 

до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" 

щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до 

територіальних громад міст обласного значення".  
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Я прошу всіх колег, хто ще не зголосився, але хотів би прийняти участь 

в оголошених міроприємствах, повідомити про це секретаріат.  

В комітет надійшов лист Національного університету "Києво-

Могилянська академія", факультет правничих наук, 13 листопада 2018 року у 

Києві будуть презентовані результати дослідження "Верховенства права та 

окуповані території Донбасу і Криму". Початок – 13-го о 10-й годині. Будь 

ласка, народні депутати, хто має бажання прийняти участь. Будь ласка, 

прошу зголоситися у секретаріат.  

Міністерство регіонального розвитку звернулося до нас із листом.  

Мінрегіон просить розглянути ряд законопроектів на наступному засіданні. Я 

думаю, що ми це питання вирішимо. В тому числі, зокрема, мова йдеться  

про законопроект Кабміну щодо гірських, високогірських населених пунктів.  

І, колеги, в нас є одне таке достатньо цікаве питання. Ви знаєте, що ми 

достатньо довго боролися за те, щоби Центральна виборча комісія 

призначила вибори в об'єднаних територіальних громадах. На жаль… ну, 

таке рішення було прийнято новим составом Центральної виборчої комісії, 

але, на жаль, після цього вже була постанова, якою вибори в чотирьох ОТГ 

були зупинені:  це дві – Донецька область, одна – Житомирська і одна – 

Вінницька область. І на жаль, є уже заяви спостережних громадських 

організацій, таких як "ОПОРА" про те, що це рішення Центральної виборчої 

комісії, рішення саме про скасування рішення про проведення  перших 

виборів в ці ОТГ прийняті без достатніх підстав.  

На жаль, у нас окружний адміністративний суд… ну, не "на жаль", а по 

факту, окружний адміністративний суд прийняв рішення від 2 листопада, 

яким зупинив рішення 34, якщо я не помиляюсь, ОТГ, про їх створення, а 

відтак, незважаючи на те, що в цьому рішенні напряму нема ніяких вказівок 

ЦВК, нема ніяких вказівок територіальним комісіям, навіть нема ніяких 

вказівок самим ОТГ, але є така ймовірність, що ЦВК може розглянути це 

питання на одному з найближчих засідань і є велика ймовірність, що рішення 

і в цих 34 об'єднаних територіальних громадах можуть бути... вибори в цих 
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34 об'єднаних територіальних громадах, на жаль, можуть бути поставлені під 

сумнів.  

Хочу поінформувати комітет, що вчора, якщо я не помиляюсь, я 

підписав лист на адресу голови Центральної виборчої комісії з проханням 

поінформувати комітет, ну, по-перше, про те, що відбувається з першими 

виборами. По-друге, якщо будуть прийняті іще якісь рішення щодо 

зупинення, припинення, перенесення виборів, щоб поінформували комітет з 

яких причин це відбувається. Тому що, насправді, це все виглядає достатньо 

дивно. Мій побіжний аналіз цього рішення адміністративного суду говорить 

про те, що у ЦВК немає прав і повноважень зараз приймати будь-які 

рішення, які би обмежили проведення перших виборів. Тому просто хотів 

поінформувати комітет з цього приводу. Ми тримає руку на пульсі в 

міжкомітетський період. Якщо такі рішення будуть ухвалені Центральною 

виборчою комісією, то в залежності від мотивування, можливо, це питання 

буде винесено на наступне засідання комітету. 

Да, будь ласка, Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. В мене питання. Ми маємо інформацію: тут 

оскаржив це якийсь депутат? Ми маємо інформацію: хто це? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітко. 

 

_______________. Чого це "якийсь", з вашої... 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Вітко – це не наш депутат, це Ляшка депутат.  

 

_______________. А, Ляшка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Володимирівна Ледовських, будь ласка. 
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ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Сергій Володимирович, ми вчора аналізували там 

деякі речі з вами відносно цього суду, то в мене є прохання, давайте все ж 

таки нехай Мінрегіон поділиться з нами цією ситуацією, яка відбувається от 

в цих ОТГ і яка помилка була допущена при створенні ОТГ, яке повлекло за 

собою таке рішення суду? Можливо, у нас там зараз ця помилка буде 

тягнутися і на створенні інших ОТГ і ми знову не проведемо там вибори. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Ми знаємо, що подібна практика була в минулому... 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Давайте... 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. ... і, як правило, ЦВК не міняло рішення, тому що 

рішення приймається одноразово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Володимирович, я вас поінформую навіть 

про інше. Відповідно до цього рішення народний депутат просив у суду, ну, 

по-перше, це ухвала про забезпечення позову, це не є ухвала, ну, це не є 

рішення по суті. І народний, шановний народний депутат просив від суду 

декілька речей, в тому числі… тобто він просив, перше – зупинити дію 

рішень про створення; друге – він просив зобов'язати ЦВК вчинити дії по 

зупиненню виборчого процесу по факту, а також зупинити дію постанов про 

встановлення, ні, про встановлення округів навіть.  

І в цьому всьому іншому суд йому відмовив, не знайшовши підстав, і 

лише суд зупинив дію рішень про створення. Тому я і кажу, що я 

погоджуюся з вашою позицією, яку ви озвучили не в мікрофон, що у нас уже 

була ситуація, зокрема пов'язана із виборами в Тернополі, і щодо цього 

питання є рішення Конституційного Суду, якщо не помиляюся, 2009 року.  

Тому мене це теж дуже сильно непокоїть, оця ситуація, що 

створюються якісь штучні механізми, які… Ні, ЦВК ще не розглядало це 

питання, да, ще не розглядало. Так-от створюються якісь штучні механізми… 
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я просто не хочу, щоб у нас потім з'являлися знову заяви "ОПОРИ" про те, 

що ЦВК з одного боку оголосило вибори, тобто зробила правильну річ, а 

потім з'являються якісь незрозумілі речі.  

Так-от, я ще раз підкреслюю, в цьому рішенні немає ніякої заборони 

ЦВК щось робити, лише … при цьому навпаки – відмовлено депутату в 

забороні щось робити ЦВК. Тому отака колізія створена, але є загроза, що 

можливі якісь не зовсім коректні рішення, які прийме ЦВК.  

Тому, з вашого дозволу, якщо такі рішення будуть прийняті, я 

попросив ЦВК нас про них проінформувати – раз. На прохання Олени 

Володимирівни, секретаріат, будь ласка, підготуйте лист в Мінрегіон, щоб 

нам пояснили, роз'яснили які там вимоги і чи були помилки, чи не було 

помилок і взагалі що відбувається, щоб ми теж розуміли. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. …всі 600 ці ОТГ створені з такою помилкою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, з другого боку ми ж теж знаємо як працює у нас 

судова система, коли помилки з'являються по дорозі і там, де їх навіть не 

було.  

Андрій Олександрович Река, будь ласка, ви хотіли щось сказати. Чи 

мені здалося? Ні, нічого? Вибачте.  

Да, будь ласка, Олексій Олексійович. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Ми розуміємо логіку, я просто подивився, там 

різні області, це не… Якісь просто як вибірково.. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голова есть предмет темный, исследованию не 

подлежит – логіки ми не розуміємо. Бо, насправді, дійсно, ну, величезна 

кількість областей, величезна кількість регіонів, величезна кількість ОТГ, 

можливо, трішки пізніше буде... 
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ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Логіку… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон, Олена Володимирівна. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В.  … може пояснити тільки та людина, яка писала 

цей текст. Вибачте. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Дякую, колеги. 

У мене щодо інформації в "різному" все. У кого є заяви, інформації, 

повідомлення? 

 

_______________. Дякуємо. 

 

РЕКА А.О. Я хочу звернутися до... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Андрій Олександрович, мікрофон. 

 

РЕКА А.О. Та до Сергія Володимировича, щоб він активніше приймав 

участь у тому заході, який буде у Вінниці і запросив нас конкретно і мене, і... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергія Володимировича маєте на увазі Кудлаєнка?  

 

КУДЛАЄНКО С.В. Андрій Олександрович, я вас особисто запрошую, і, 

повірте, я даже буду тоже там. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам скажу, але не сказав слово "уклінно". Тобто, 

тому це... тому я би подумав на вашому місці. Да. Тому, якщо немає заяв 

більше, оголошень, тому дякую всім. Оголошую засідання комітету 

закритим. 

Дякую, шановні колеги! 
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