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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
I. Питання адміністративно-територіального устрою
1. Про перейменування села Мазарня-Каранська Кам’янка-Бузького району
Львівської області.
IІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо підстав дострокового припинення повноважень
сільської, селищної, міської ради (реєстр. № 9178, н.д. М.Федорук, В.Денисенко,
І.Куліченко, М.Бурбак, С.Мельник, Л.Зубач).
ІII. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним
3. Про проекти законів:
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3.1 про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування
Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310, Президент України, П.Порошенко);
3.2 про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо
перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1, н.д. А.Денисенко,
А.Тетерук, Ю.Береза та інші).
IV. Організаційні питання
4. Про пропозиції підкомітету з питань адміністративних послуг, державних
символів та нагород за наслідками Моніторингу Всеукраїнською асоціацією
ЦНАПів сфери надання адміністративних послуг у 2018 році.
5. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування за дев’яту сесію Верховної Ради України восьмого
скликання (вересень 2018 р. - січень 2019 р.).
6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування на десяту сесію Верховної Ради України
восьмого скликання (лютий - липень 2019 р.).
7. План Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування на десяту сесію Верховної Ради України восьмого
скликання (лютий - липень 2019 р.).
8. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його
підкомітетів на період десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
(лютий - липень 2019 р.).
V. Різне
***
СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з
проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої
зауваження і пропозиції до нього.
Пропозицій не надійшло,
порядок денний прийнято за основу.
Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування
щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
I. Питання адміністративно-територіального устрою
1. Про перейменування села Мазарня-Каранська Кам’янка-Бузького району
Львівської області.
IІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо підстав дострокового припинення повноважень
сільської, селищної, міської ради (реєстр. № 9178, н.д. М.Федорук, В.Денисенко,
І.Куліченко, М.Бурбак, С.Мельник, Л.Зубач).
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ІII. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним
3. Про проекти законів:
3.1 про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо
перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310, Президент України,
П.Порошенко);
3.2 про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо
перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1, н.д. А.Денисенко,
А.Тетерук, Ю.Береза та інші).
IV. Організаційні питання
4. Про пропозиції підкомітету з питань адміністративних послуг, державних
символів та нагород за наслідками Моніторингу Всеукраїнською асоціацією
ЦНАПів сфери надання адміністративних послуг у 2018 році.
5. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування за дев’яту сесію Верховної Ради України восьмого
скликання (вересень 2018 р. - січень 2019 р.).
6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування на десяту сесію Верховної Ради України
восьмого скликання (лютий - липень 2019 р.).
7. План Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування на десяту сесію Верховної Ради України восьмого
скликання (лютий - липень 2019 р.).
8. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його
підкомітетів на період десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
(лютий - липень 2019).
V. Різне
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 подання Львівської
обласної ради щодо перейменування села Мазарня-Каранська Кам’янка-Бузького
району Львівської області на село Мазярня-Каранська.
Голова підкомітету поінформував, що згідно з даними офіційного обліку
адміністративно-територіальних одиниць України у Кам’янка-Бузькому районі
Львівської області обліковується населений пункт Мазарня-Каранська, який
входить до складу Незнанівської сільської ради. У вказаному селі проживає 117
осіб. Перейменування села Мазарня-Каранська ініційовано його жителями у
зв’язку з необхідністю повернення історичної назви та усунення розбіжностей у
вживанні назви цього населеного пункту на місцевому рівні та відповідно до
офіційного обліку.
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М.Федорук вказав, що Інститут української мови НАН України вважає
обґрунтованою пропозицію про перейменування села Мазарня-Каранська
Кам’янка-Бузького району Львівської області на село Мазярня-Каранська. До 1946
року в історичних джерелах це поселення зазначалось під назвою «Мазярня
Каранська» (польською мовою Maziarnia Karańska).
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України –
члени Комітету.
Члени Комітету взяли до уваги, що питання про перейменування села
Мазарня-Каранська Кам’янка-Бузького району Львівської області підтримане
територіальною громадою на загальних зборах громадян, погоджено відповідно до
законодавства, розглянуто і схвалено Незнанівською сільською, Кам’янка-Бузькою
районною та Львівською обласною радами.
Голова Комітету С.Власенко запропонував підтримати подання Львівської
обласної ради щодо перейменування села Мазарня-Каранська Кам’янка-Бузького
району Львівської області на село Мазярня-Каранська, розробити і внести на
розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови, рекомендувавши
Парламенту за наслідками розгляду прийняти його в цілому.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати подання Львівської обласної ради щодо перейменування села
Мазарня-Каранська Кам’янка-Бузького району Львівської області на село
Мазярня-Каранська та доручити народним депутатам України – членам Комітету
розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови
Верховної Ради України «Про перейменування села Мазарня-Каранська Кам’янкаБузького району Львівської області».
2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті
138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради
України «Про перейменування села Мазарня-Каранська Кам’янка-Бузького району
Львівської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому.
3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під
час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з
питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
2.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого
самоврядування Ю.Бублика про проект Закону України про внесення змін до
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо підстав
дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської ради (реєстр.
№ 9178), поданий народними депутатами України М.Федоруком, В.Денисенком,
І. Куліченком, М.Бурбаком, С.Мельником, Л.Зубачем.
Голова підкомітету вказав, що зазначений законопроект, за визначенням
суб‘єктів права законодавчої ініціативи, спрямований на підвищення ефективності
реалізації прав територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання
у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати
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питання місцевого значення в межах Конституції
і
законів
України.
Пропонується внести зміни до статей 78 та 79 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», передбачивши, що повноваження сільської, селищної,
міської ради достроково припиняються у разі, якщо відповідна рада прийняла
рішення про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського
голови.
Ю.Бублик вказав, що:
- Комітет з питань європейської інтеграції у висновку від 15.11.2018 р. № 0417/10-1267 зазначив, що даний законопроект не належить до пріоритетних сфер
адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а отже не потребує
експертного висновку вказаного Комітету;
- Комітет з питань бюджету у висновку від 21.12.2018 р. № 04-13/8-2480
інформує, що законопроект впливатиме на показники Державного бюджету (призведе
до збільшення видатків);
- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст
України» у висновку від 14.11.2018 р. № 5-545 пропонує за наслідками розгляду у
першому читанні прийняти законопроект за основу. На думку Асоціації, законопроект
фактично спрямований на обмеження можливостей окремих місцевих рад зловживати
їхнім повноваженням щодо дострокового припинення власним рішенням
повноважень відповідних сільських, селищних, міських голів, передбаченим
частиною третьою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Також у висновку Асоціації містяться уточнення до частини сьомої статті 78 Закону,
які пропонується врахувати при підготовці законопроекту до другого читання;
- Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад у висновку від 15.01.2019 р.
№ 007/019 підтримує вказаний законопроект;
- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у
висновку від 10.01.2019 р. № 16/3-15/9178 вважає, що за результатами розгляду у
першому читанні законопроект доцільно відхилити. На думку фахівців Управління,
ідея покладення спільної політичної відповідальності на сільську, селищну, міську
раду та її голову є досить сумнівною. Оскільки новелами проекту, по суті,
пропонується встановити юридичну відповідальність за реалізацію місцевою
радою своїх повноважень, на думку Управління це виглядає алогічно і може
призвести до того, що зазначений механізм контролю за законністю діяльності
сільських, селищних, міських голів не буде використовуватись у практичній
діяльності місцевого самоврядування. Тобто, як вважає Управління, пропонується
закріпити ситуацію, за якої законодавство буде містити «мертві» норми, а нових
удосконалених правил контролю за законністю рішень та дій сільських, селищних,
міських голів у проекті не передбачається. При цьому, як вважає Головне науковоекспертне управління, з положень проекту неможливо з’ясувати механізм
припинення повноважень ради у передбачених в ньому випадках, зважаючи на що
Головне управління не може оцінити позитивно новели проекту і вважає, що у разі
необхідності встановлення додаткових запобіжників від необґрунтованого
припинення радою повноважень голови ради доцільно удосконалювати вже
існуючий механізм припинення повноважень голови ради.
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати
України – члени Комітету.
Під час обговорення питання члени Комітету врахували важливість і
актуальність забезпечення належного нормативного врегулювання проблемних
питань взаємовідносин сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного,
міського голови, зокрема, у ситуаціях можливого порушення питання про
дострокове припинення їх повноважень.
Голова Комітету С.Власенко вказав, що з метою вдосконалення чинного
законодавства із зазначеного кола питань, створення передумов для злагодженої,
ефективної роботи всіх складових системи місцевого самоврядування, взявши до
уваги концептуальну основу, закладену у вищевказаному законопроекті, є
пропозиція щодо необхідності підготовки змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», які б дозволили комплексно і системно вирішити
існуючі проблеми. Члени Комітету дійшли спільної згоди, що даний законопроект
потребує комплексного доопрацювання.
Голова Комітету С.Власенко запропонував відкласти розгляд даного
законопроекту і прийняття рішення по суті на одне із наступних засідань Комітету.
Пропозицію підтримано.
Комітет доручив підкомітетам з питань місцевого самоврядування та з питань
органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої
демократії напрацювати текст нового законопроекту, залучивши до роботи над ним
усіх зацікавлених суб’єктів і врахувавши при цьому як європейські підходи до
вирішення проблем в аналогічних ситуаціях, так і вітчизняний досвід гармонізації
діяльності інститутів місцевого самоврядування.
Пропозицію підтримано.
Голова Комітету С.Власенко вказав, що Комітет на одному з найближчих
засідань готовий розглянути напрацьований підкомітетами комплексний
законопроект.
3.
3.1-3.2
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів
виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону
України про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо
перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310), внесений
Президентом України П.Порошенком.
Представляючи даний законопроект, Представник Президента України у
Верховній Раді України, народний депутат України І.Луценко поінформувала, що
цим законопроектом пропонується перейменувати Дніпропетровську область на
Дніпровську шляхом внесення зміни до частини другої статті 133 Конституції
України. Метою запропонованої законопроектом зміни є перейменування
Дніпропетровської області для унеможливлення дальшого використання у назві
області символіки комуністичного тоталітарного режиму. Оскільки Постановою
Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1375-VIII «Про перейменування
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міста
Дніпропетровськ Дніпропетровської області» обласний
центр – місто Дніпропетровськ – було перейменовано на місто Дніпро, виникла
необхідність у перейменуванні Дніпропетровської області з урахуванням назви
обласного центру.
***
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів
виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону України
про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування
Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1), внесений народним депутатом України
А.Денисенком та іншими народними депутатами України.
Представляючи даний законопроект, народний депутат України А.Денисенко
поінформував, що ним пропонується перейменувати Дніпропетровську область на
Січеславську шляхом внесення відповідної зміни до частини другої статті 133
Основного Закону України. Зазначений законопроект внесений з метою
завершення процесу декомунізації назв адміністративно-територіальних одиниць
України та сприятиме відродженню української національної ідентичності,
підкреслить значення регіону як сучасного форпосту української державності, що
зробив вагомий внесок у відсічі російській агресії та збереженні територіальної
цілісності України. А.Денисенко вказав, що автори законопроекту вважають, що
запропонована назва відображає історію українського козацтва та його
адміністративно-військових центрів – Січей, з якою нерозривно пов’язана
територія нинішньої Дніпропетровської області.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України –
члени Комітету, В.В’ятрович.
Голова Українського інституту національної пам’яті В.В’ятрович наголосив
на доцільності перейменування Дніпропетровської області з метою приведення
назви даної адміністративно-територіальної одиниці у відповідність до вимог
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки». Представник Інституту зазначив, що назва «Січеславська область»
відображає історичні особливості регіону та знайшла підтримку місцевої
громадськості. Разом з тим Український інститут національної пам’яті підтримує
обидва запропоновані варіанти перейменування Дніпропетровської області – як на
Січеславську область, так і на Дніпровську.
Голова Комітету С.Власенко вніс пропозицію вважати за доцільне
запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та
правосуддя, який визначено головним з підготовки і опрацювання даних
законопроектів, рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 146
Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення зміни до
статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)
(реєстр. № 9310 від 21.11.2018), внесений Президентом України П.Порошенком та
проект Закону України про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо
перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1 від 23.11.2018),
внесений народним депутатом України А.Денисенком та іншими народними
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депутатами України, включити до порядку денного сесії Верховної Ради
України восьмого скликання та направити до Конституційного Суду України для
одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції
України.
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з
питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і
опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України
відповідно до статті 146 Регламенту Верховної Ради України проект Закону
України про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо
перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310 від 21.11.2018),
внесений Президентом України П.Порошенком, включити до порядку денного
сесії Верховної Ради України восьмого скликання та направити до
Конституційного Суду України для одержання висновку щодо його відповідності
вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
2. Вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань
правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і опрацювання
даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 146
Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до статті
133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. №
9310-1 від 23.11.2018), внесений народним депутатом України А.Денисенком та іншими
народними депутатами України, включити до порядку денного сесії Верховної Ради
України восьмого скликання та направити до Конституційного Суду України для
одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції
України.
3. Направити ці висновки Комітету Верховної Ради України з питань правової
політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки даного
законопроекту.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 народних депутатів України, «Не брали участі в
голосуванні» – 5 народних депутатів України.
Рішення прийнято.
4.
СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних
послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про пропозиції підкомітету
з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород за наслідками
Моніторингу
Всеукраїнською
асоціацією
ЦНАПів сфери надання
адміністративних послуг у 2018 році.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України –
члени Комітету.
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію підкомітету з питань адміністративних послуг,
державних символів та нагород.
2. Скерувати підготовлені Всеукраїнською асоціацією центрів надання
адміністративних послуг пропозиції до Кабінету Міністрів України та центральних

10
органів виконавчої влади з метою їх опрацювання та надання Комітету
пропозицій і зауважень.
3. Підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та
нагород узагальнити пропозиції і зауваження всіх зацікавлених сторін та
підготувати за їх наслідками на розгляд Комітету відповідний законопроект.
4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Заступника Голови
Комітету С.Кудлаєнка.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
5.
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Звіт Комітету
з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування за дев’яту сесію Верховної Ради України восьмого скликання
(вересень 2018 р. – січень 2019 р.).
О.Гончаренко вказав, що відповідно до статей 13, 53 Закону України «Про
комітети Верховної Ради України» наприкінці кожної сесії Парламенту комітети
розглядають питання щодо звітування за сесійний період.
Секретар Комітету запропонував членам Комітету ознайомитись із Звітом
Комітету за дев’яту сесію Верховної Ради України восьмого скликання (вересень
2018 р. – січень 2019 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 дев’яту сесію Верховної Ради України
восьмого скликання (вересень 2018 р. – січень 2019 р.).
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
6.
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Пропозиції до
проекту порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого
скликання (лютий – липень 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
десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2019 р.)
з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього (додається).
2. Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного організаційного
управління Апарату Верховної Ради України для підготовки зведеного документа.

11
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету
О.Гончаренка.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
7.
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про План роботи
Комітету на період десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
(лютий – липень 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 десятої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 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.
8.
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про календарний
план проведення засідань Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування та його підкомітетів на період десятої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2019 р.).
О.Гончаренко наголосив, що відповідно до положень Закону України «Про
комітети Верховної Ради України» Комітети планують свою роботу на період
діяльності сесії та запропонував обговорити дане питання.
В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України –
члени Комітету.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його підкомітетів на
період десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2019 р.)
з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього (додається).
2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період десятої
сесії Верховної Ради України восьмого скликання склаcти графіки засідань
підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою Комітету.
3. В календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що:
- засідання Комітету проводяться кожної середи о 15:00 у дні пленарних
засідань Верховної Ради України;
- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань
Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах.
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4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та
його підкомітетів покласти на секретаря Комітету О.Гончаренка.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
9.
Голова Комітету С.Власенко запропонував включити до порядку денного
засідання Комітету питання про продовження роботи Комітету після дев’ятої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання на період з 28 січня по 1 лютого 2019
року та внесення відповідних змін до календарного плану проведення засідань
Комітету та його підкомітетів на період дев’ятої сесії Верховної Ради України
восьмого скликання (вересень 2018 р. - січень 2019 р.).
Пропозицію підтримано.
***
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка, який зазначив, що у
період з 28 січня по 1 лютого 2019 року у Комітеті відбудуться засідання
підкомітетів, робочих груп, наради та інші заходи, підготовка підкомітетами змін
до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які б дозволили
комплексно і системно вирішити існуючі проблеми.
С.Власенко вніс пропозицію продовжити роботу Комітету після дев’ятої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання на період з 28 січня по 1 лютого 2019
року та внести відповідні зміни до календарного плану проведення засідань
Комітету та його підкомітетів 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.
УХВАЛИЛИ:
1. Продовжити роботу Комітету після дев’ятої сесії Верховної Ради України
восьмого скликання на період з 28 січня по 1 лютого 2019 року та внести відповідні
зміни до календарного плану проведення засідань Комітету та його підкомітетів на
період дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2018 р.
- січень 2019 р.) (Протокол №97 від 5 вересня 2018 року) (Календарний план проведення
засідань Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування та його підкомітетів на період дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого
скликання (вересень 2018 р. - лютий 2019 р.) зі змінами додається).

2. Доручити Голові Комітету С.Власенку поінформувати про дане рішення
Голову Верховної Ради України А.Парубія та Першого заступника Керівника
Апарату Верховної Ради України – керуючого справами П.Боднара.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
***
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РІЗНЕ.
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про участь членів
комітету у засіданнях Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування за період діяльності дев’ятої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання.
Інформацію взято до відома.
***
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що до Комітету
надійшов лист Інституту законодавства Верховної Ради України з пропозицією
започаткування спільних експертних засідань з питань правової модернізації
публічного управління та адміністрування в Україні.
Інформацію взято до відома.
Голова Комітету С.Власенко запропонував секретаріату Комітету та головам
підкомітетів обговорити дану пропозицію.

Голова Комітету

______________

С.ВЛАСЕНКО

Секретар Комітету

______________

О.ГОНЧАРЕНКО
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,
ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ
16 січня 2019 року
I. Питання адміністративно-територіального устрою
1. Про перейменування села Мазарня-Каранська Кам’янка-Бузького району
Львівської області.
IІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним
2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» щодо підстав дострокового припинення повноважень
сільської, селищної, міської ради (реєстр. № 9178, н.д. М.Федорук, В.Денисенко,
І.Куліченко, М.Бурбак, С.Мельник, Л.Зубач).
ІII. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним
3. Про проекти законів:
3.1 про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо
перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310, Президент України,
П.Порошенко);
3.2 про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо
перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1, н.д. А.Денисенко,
А.Тетерук, Ю.Береза та інші).
IV. Організаційні питання
4. Про пропозиції підкомітету з питань адміністративних послуг, державних
символів та нагород за наслідками Моніторингу Всеукраїнською асоціацією
ЦНАПів сфери надання адміністративних послуг у 2018 році.
5. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування за дев’яту сесію Верховної Ради України восьмого
скликання (вересень 2018 р. – січень 2019 р.).
6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування на десяту сесію Верховної Ради України
восьмого скликання (лютий – липень 2019 р.).
7. План Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування на десяту сесію Верховної Ради України восьмого
скликання (лютий – липень 2019 р.).
8. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його
підкомітетів на період десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
(лютий – липень 2019 р.).
9. Про продовження роботи Комітету після дев’ятої сесії Верховної Ради
України восьмого скликання на період з 28 січня по 1 лютого 2019 року та внесення
відповідних змін до календарного плану проведення засідань Комітету та його
підкомітетів на період дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
(вересень 2018 р. – січень 2019 р.).
V. Різне

