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ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ
Комітет з питань державного
будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування створений
Верховною Радою України VIII
скликання відповідно до Постанови від
04.12.2014 №22-VIIІ «Про перелік,
кількісний склад і предмети відання
комітетів Верховної Ради України
восьмого скликання»

Перший заступник
Голови Комітету
Олена Ледовських

Склад Комітету (17 народних депутатів
України) визначений відповідно до Постанови
від 04.12.2014 №23-VIIІ «Про обрання голів,
перших заступників, заступників голів,
секретарів, членів комітетів Верховної Ради
України восьмого скликання та обрання
голови Спеціальної контрольної комісії
Верховної Ради України з питань
приватизації» (зі змінами)

Голова Комітету
Сергій Власенко

Секретар Комітету
Олексій Гончаренко

Заступник Голови
Комітету
Віталій Курило

Заступник Голови
Комітету
Сергій Кудлаєнко

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

ПІДКОМІТЕТИ
з питань місцевого самоврядування
(голова - Юрій Бублик)
з питань місцевих органів виконавчої
влади та територіального устрою
(голова - Микола Федорук)

з питань адміністративних послуг,
державних символів та нагород
(голова - Олександр Дехтярчук)

з питань державної служби та служби
в органах місцевого самоврядування
(голова - Альона Шкрум)
з питань органів самоорганізації населення,
місцевих виборів та інших форм
безпосередньої демократії
(голова - Олена Бойко)
з питань регіональної політики, місцевих
бюджетів та комунальної власності
(голова - Андрій Река)

За період 9 сесії:
Проведено

Розглянуто

9

56

засідань
Комітету

Проведено

Регіональний форум
«Законодавство та
практика надання
адміністративних
послуг: шляхи
вдосконалення»

18 організаційних
20 законодавчих

питань

18 контрольних

12

заходів у

Друга Всеукраїнська науково-практична
конференція «Муніципальна реформа в контексті
євроінтеграції України: позиція влади, науковців,
профспілок та громадськості»
--Круглий стіл «Перспективи розвитку законодавства
щодо статусу депутатів місцевих рад та актуальні
питання вдосконалення базового закону системи
місцевого самоврядування»
--Тренінг «Адвокація та комунікація для органів
місцевого самоврядування»

8

областях України
Регіональний форум
«Законодавство та практика
надання адміністративних послуг:
шляхи вдосконалення»

Форум «Ефективне
місцеве
самоврядування як
запорука
демократичної та
правової держави»

Регіональний форум
«Законодавство та
практика надання
адміністративних послуг:
шляхи вдосконалення»

Круглий стіл «Впровадження
Закону України «Про
співробітництво
територіальних громад»:
стан та перспективи
розвитку»
Семінар-тренінг «Практичні аспекти організації
співробітництва територіальних громад»
--Навчально-просвітницький семінар з питань реформи
системи освіти та охорони здоров’я в контексті
децентралізації влади в Україні
--Семінар «Реформа місцевого самоврядування та
територіальної організації влади у південно-західній
частині Одеської області: стан та практичні кроки»

Регіональний форум
«Законодавство та
практика надання
адміністративних послуг:
шляхи вдосконалення»

ЗАКОНОПРОЕКТНА
РОБОТА
Загалом на розгляді
Парламенту знаходиться

340

проектів законів та постанов, підготовлених
Комітетом для розгляду

КЛЮЧОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ,
які потребують першочергового розгляду
Верховною Радою України*
реєстр. №

реєстр. №

реєстр. №

8051

8369

6743

Проект Закону
про засади адміністративнотериторіального устрою України

Проект Закону
про внесення змін до Закону
України "Про службу в органах
місцевого самоврядування"

Проект Закону
про міські агломерації

реєстр. №

реєстр. №

6150

7528

Проект Закону
про внесення змін до Закону України "Про
державну реєстрацію актів цивільного стану" та
деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації та наближення до громадян
адміністративних послуг у сфері державної
реєстрації актів цивільного стану

Проект Закону
про внесення змін до деяких законів
України щодо регулювання відносин у
сфері державної служби

*Комітет рекомендував Парламенту прийняти ці законопроекти за основу

ЗАКОНОПРОЕКТНА
РОБОТА

105

За період 9 сесії розглянуто

98

Комітет визначено головним
з підготовки та попереднього розгляду

проектів законів та постанов

7

Комітет не є головним

8262 Про внесення змін до Закону України «Про державну
службу»

9000 Про Державний бюджет України на 2019
рік

9178 Про внесення змін до Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” щодо підстав дострокового
припинення повноважень сільської, селищної, міської
ради

9084 Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України

8333 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо покладення на органи місцевого самоврядування
відповідальності за організацію та забезпечення
пожежної безпеки населених пунктів і територій
9206 Про перейменування села Рябухине Нововодолазького
району Харківської області
9207 Про перейменування села Мелихівка Нововодолазького
району Харківської області
9273 Про перейменування села Островки Маневицького
району Волинської області
9274 Про перейменування селища Суха Грунь
Липоводолинського району Сумської області
9313 Про перейменування села Мокріївка Миргородського
району Полтавської області
9314 Про присвоєння найменування населеному пункту
Тисменицького району Івано-Франківської області
9393 Про перейменування села Рачки Немирівського району
Вінницької області
9394 Про перейменування села Бірки Сокальського району
Львівської області
8576 Про зміни в адміністративно-територіальному устрої
Донецької області, зміну і встановлення меж міста
Горлівки та Бахмутського району Донецької області

****

Про призначення окремих позачергових місцевих
виборів (86 проектів постанов)

9085 Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо ставок деяких
податків
9023 Про облігації фондів місцевого розвитку
9218 Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні
9310 Про внесення зміни до статті 133
Конституції України (щодо
перейменування Дніпропетровської
області)
9310-1 Про внесення змін до статті 133
Конституції України (щодо
перейменування Дніпропетровської
області)

Протягом 9 сесії (вересень 2018 - січень 2019)
працювала Робоча група Комітету з підготовки
законопроекту щодо удосконалення
законодавчого регулювання механізмів
локальної демократії та статутної
нормотворчості.
На сьогодні триває процес підготовки
відповідного законопроекту.

ЗВЕРНЕННЯ
Надійшло
понад

1500

Загальна тематика

заяв, скарг, повідомлень, пропозицій,
запитів, електронних петицій від усіх
категорій заявників (юридичні особи, органи
державної влади і місцевого самоврядування,
їх посадові особи, громадяни)

Призначення позачергових виборів до
органів місцевого самоврядування
Законодавче регулювання діяльності органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб та
депутатів місцевих рад
Державні символи і нагороди України

Близько

150

Місцеві бюджети, статус, оплата праці та пенсійне
забезпечення державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування
Неналежне виконання повноважень органами
місцевого самоврядування та їх посадовими особами,
критичні оцінки їх дій чи бездіяльності
Адміністративно-територіальний устрій та
добровільне об'єднання територіальних громад

звернень громадян
Соціальний статус громадян

Тематика звернень громадян
діяльність органів місцевого самоврядування,
місцевих органів виконавчої влади
державне будівництво та адміністративнотериторіальний устрій
діяльність вищих та центральних органів
державної влади
соціальний захист, праця та заробітна плата
забезпечення законності та правопорядку
діяльність місцевих органів виконавчої влади
пенсіонери

комунальне господарство, житлова політика
охорона здоров'я, екологія та природні ресурси

працівники бюджетної сфери,
державні службовці
особи з інвалідністю

аграрна політика і земельні відносини

безробітні
учасники бойових дій, ветерани служби

Регіони надходження

підприємці

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
13

15 запитів на інформацію

від громадян

Спосіб надходження
запиту

2

від юридичних
осіб

Зміст запитуваної
інформації

13%

87%

АНАЛІЗ
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
Заслухано інформацію Віце-прем’єр-міністра України - Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Г.Зубка про новий етап дій Уряду з реалізації реформи місцевого
самоврядування та децентралізації влади
Заслухано інформацію щодо можливих порушень законодавства при
формуванні 34-х об’єднаних територіальних громад, про які вказується в
ухвалі Окружного адміністративного суду міста Києва від 02.11.2018
№640/18007/18
Заслухано інформацію щодо віднесення міст районного значення, що не
утворили об’єднані територіальні громади, до категорій міст обласного
значення та щодо невизначення потенційними адміністративними центрами
при формуванні об’єднаних територіальних громад міст обласного,
районного значення

Національне агентство України з питань
державної служби
Заслухано інформацію про результати моніторингу якості процесу атестації
щодо вільного володіння державною мовою

Представництво Президента України в
Автономній Республіці Крим
Заслухано інформацію щодо окремих питань протидії російській агресії,
деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та м. Севастополь

Конституційний Суд України
Обговорено звернення судді Конституційного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положень законів України, якими було
скасовано перерахунок та індексацію пенсій державним службовцям

Всеукраїнська асоціація центрів надання
адміністративних послуг
Заслухано інформацію про результати моніторингу сфери надання
адміністративних послуг у 2018 році

ІНШІ ФОРМИ
КОНТРОЛЮ
ІНШІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Контроль за виконанням Державного бюджету України
та взаємодія з Рахунковою палатою
Заслухано інформацію Рахункової палати щодо:
результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи з
реалізації комплексної реформи державного управління
результатів аудиту використання субвенції на соціально-економічний розвиток окремих
територій
Скеровано звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття відповідних заходів

Направлення матеріалів за рішенням Комітету для відповідного
реагування в установленому законом порядку
До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України за результатами обговорення інформації:
щодо розробки проекту Перспективного плану формування територій громад Львівської
області в частині формування громад Стрийського району у відповідності до Методики
формування спроможних територіальних громад
про можливе віднесення міста Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району
Черкаської області до категорії міст обласного значення
До голів окремих обласних державних адміністрацій щодо надання інформації про стан
об’єднання територіальних громад
До окремих органів місцевого самоврядування щодо необхідності приведення назв населених
пунктів у відповідність до вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки"

Контроль за призначенням місцевих виборів
Продовжено здійснення контролю з питання щодо призначення перших місцевих виборів в
окремих ОТГ Донецької та Луганської областей, в яких не проводилися чергові місцеві вибори
25.10.2015
Знято з контролю деякі питання призначення позачергових місцевих виборів в окремих регіонах
через:

втрату актуальності
поновлення окремих сільських, селищних, міських голів на посаді за рішенням судів різних
інстанцій
звернення голів облдержадміністрацій про недоцільність призначення виборів

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Ознайомчий візит Комітету до Італійської Республіки
для вивчення італійського досвіду організації публічної служби, державного нагляду за
діяльністю органів місцевого самоврядування, поточних процесів децентралізації влади,
взаємодії центрального, регіонального та місцевого рівнів урядування, участі органів місцевого
самоврядування та їх асоціацій у законотворчих процесах, об’єднання територіальних громад
та співробітництва муніципалітетів, а також досвіду управління публічними фінансами та
послугами

Участь членів Комітету у парламентських делегаціях
139-а Асамблея Міжпарламентського
Союзу, м. Женева, Швейцарська
Конфедерація (А.Шкрум)
Засідання Європейської комісії за
демократію через право (Венеціанська
комісія), м. Венеція, Італійська Республіка
(С.Власенко)
Делегація групи Верховної Ради України з
міжпарламентських зв'язків з Чорногорією до
Чорногорії, м.Подгориця, м.Будва (А.Река)
Заходи Європейського Парламенту «Діалоги
Жана Моне», Французька Республіка
(О.Березюк)
ХVII щорічна осіння сесія ПА ОБСЄ,
м. Бішкек, Киргизька Республіка
(С.Кудлаєнко)

Засідання Комітету ПАРЄ з питань
виборів суддів Європейського суду з
прав людини, м. Париж, Французька
Республіка (С.Власенко)

Засідання Комітету ПАРЄ з правових
питань і прав людини, м. Париж,
Французька Республіка
(С.Власенко)

Засідання Комітету ПАРЄ з політичних
питань і демократії, м. Париж,
Французька Республіка
(О.Гончаренко)

Четверта частина сесії 2018 року
ПАРЄ, м. Страсбург, Французька
Республіка (О.Гончаренко)

Фото
Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. Фотогалерея:
http://iportal.rada.gov.ua/gallery/
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування. Офіційний веб-сайт. Медіа-архів: http://komsamovr.rada.gov.ua/gallery/
Децентралізація: https://decentralization.gov.ua/news/10353
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України: http://www.minregion.gov.ua/press/photo/zasidannya-komitetu-z-pitanderzhavnogo-budivnitstva-regionalnoyi-politiki-ta-mistsevogo-samovryaduvannya/
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим:
http://www.ppu.gov.ua/vzayemodiya-z-parlamentskym-komitetom-z-pytan-derzhavnogobudivnytstva-regionalnoyi-polityky-ta-mistsevogo-samovryaduvannya/
Фасадні системи: http://fasad.kiev.ua/zdanie-komitetov-verhovnoy-radi--kiev-ulsadovaya.html

Комітет Верховної Ради України з питань
державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування
вул. Садова, 3А
м. Київ
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