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Довбенко М.І. – експерт Проект ЄС з підтримки реформи державного 

управління «EU4PAR»; 

Зеленський С.В. – Лозівський міський голова Лозівського району 

Харківської області;  

Івкіна О.В. – державний експерт експертної групи стратегічного розвитку 

державного управління (з питань стратегічного планування) Директорату 

публічної адміністрації Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Ільєнко А.П. – заступник директора департаменту - начальник відділу 

використання земель сільськогосподарського призначення Департаменту 

землеустрою, використання та охорони земель Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру; 

Каменчук О.М. – керівник експертної групи з координації адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Директорату публічної адміністрації 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Клименко К.О. – старший  проектний менеджер Реформа державного 

управління Офісу реформ Кабінету Міністрів України; 
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Національного банку України; 

Козловська Н.А. – заступник генерального директора Секретаріат Кабінету 

Міністрів України; 

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

органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради 

України; 

Кузнєцов Ю.А. – начальник відділу підготовки законодавчих пропозицій 

Юридичного департаменту Національного банку України; 

Коліушко І.Б. – голова правління Центру політико-правових реформ; 

Кондрачук В. – координатор напрямку «Реформа державного управління» 

Представництва ЄС в Україні; 

Кравченко Л.М. – директор Департаменту публічного права Міністерства 

юстиції України; 

Крикун В.В. – заступник Лозівського міського голови Харківської області; 
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Кубарь О. – координатор Проекту «Реформа управління на сході України 

II» (GIZ); 

Кузнєцов Ю.А.– начальник відділу підготовки законодавчих пропозицій 

Юридичного департаменту Національного банку України; 

Лубкович Ю.О. – керівник служби Міністра Кабінету Міністра України; 

Маковій А.О. – старший юрисконсульт відділу підготовки законодавчих 

пропозицій Юридичного департаменту Національного банку України; 

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

Голуб М. – радник з політичних питань, Представництво ЄС в Україні; 

Масловська-Ернандес М. – перший секретар, радник з питань реформи 

державного управління, Представництво ЄС в Україні; 

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

Матвєєва В.Г. –  начальник Управління правового забезпечення Державної 

інспекції ядерного регулювання України; 

Мішта Т.С. – заступник  директора департаменту регулювання публічних 

закупівель - начальник відділу технічних роз'яснень та внутрішніх процесів 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Огризко О.В.– проектний менеджер Реформа державного управління Офісу 

реформ Кабінету Міністрів України; 

Павлюк О.В. – керівник експертної групи з розвитку місцевого 

самоврядування Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 

Панченко Ж.О. – комунікаційний менеджер, експерт зі стратегічних 

комунікацій та репутаційного менеджменту Офісу реформ Кабінету Міністра 

України; 

Парасюк І.Л. – директор Проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС); 

Петрицький А.Л. – Заступник директора департаменту – начальник 

Управління конституційного та адміністративного законодавства Міністерства 

юстиції України; 

Потапова А. Є. – перекладач проекту ЄС з підтримки реформи державного 

управління (EU4PAR); 

Потьомкін А.О. – начальник Юридичного управління центрального апарату 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; 

Присяжнюк І. – фахівець з питань адміністративних послуг Проекту 

«Реформа управління на сході України II» (GIZ); 

Вехар П. – експерт SIGMA; 

Седик Ю.А. – координатор проекту Академії Фольке Бернадотта «Місцеве 

самоврядування та верховенство права в Україні»; 
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Сукманова О.В. – Перший заступник Міністра юстиції України; 

Тимощук В.П. – заступник голови правління Центру політико-правових реформ; 

Тимощук О.В. – головний юрисконсульт Секретаріату Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Ткач Н.О. – заступник директора Департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київська 

міська державна адміністрація); 

Сікс У. – представник проекту Підтримка комплексної реформи державного 

управління в Україні (EU4PAR); 

Пауль Ф. – член Групи підтримки України, керівник відділу з питань юстиції 

та внутрішніх справ, в тому числі боротьби з корупцією; 

Хілобок І.Т. – старший проектний менеджер Реформа державного управління 

Офісу реформ Кабінету Міністра України;  

Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України; 

Шемет С.А. – заступник начальника відділу Департаменту з питань оскаржень 

рішень у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України; 

Школьний Є. – експерт Центру політико-правових реформ; 

Шльойнінг Ш. – керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в 

Україні; 

Шамрай Н.В. – директор Департаменту (Центру) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація), голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація центрів 

надання адміністративних послуг», позаштатний консультант Комітету. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів та про зміну 

дати призначення позачергових виборів у проектах постанов з реєстр. №№ 6413 – 

6413-191, 5618-20, 6555, 6666, 7103, 7454, 7455, 8013, 9412, 9413, 9414, 9415. 

2. Про проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської області (реєстр. № 9292, КМУ, В.Гройсман) 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо проведення публічних закупівель 

(реєстр.  № 8244, н.д. І.Лапін). 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

4. Про проект Закону про внесення змін до Законів України «Про 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та «Про державну 

службу» щодо відрядження до Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів» (реєстр. № 9167, КМУ, В.Гройсман). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64943
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III. Організаційні питання 

5. Про інформацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України стосовно питань підтримки осіб, 

позбавлених особистої свободи у зв’язку з їх громадською або політичною 

діяльністю незаконними збройними формуваннями, окупаційною 

адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово 

окупованих територіях України та/або території Російської Федерації.  

6. Презентація проекту Закону про адміністративну процедуру (реєстр. № 9456, 

КМУ, В.Гройсман). 

7. Про створення Робочої групи Комітету з підготовки змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо відповідальності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

IV. Різне 

-  щодо невключення до порядків денних пленарних засідань Верховної Ради 

України підготовлених Комітетом законопроектів у сфері адміністративно-

територіального устрою, місцевого самоврядування та публічної служби. 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Голова Комітету вказав, що по питанню № 5 про інформацію Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

стосовно питань підтримки осіб, позбавлених особистої свободи у зв’язку з їх 

громадською або політичною діяльністю незаконними збройними 

формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської 

Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території 

Російської Федерації на засідання Комітету не з’явився доповідач і це перший 

випадок за час каденції Верховної Ради України VIII скликання, починаючи з 

грудня 2014 року, коли представник міністерства чи іншого центрального 

органу виконавчої влади не з’явився на засідання Комітету.  

С.Власенко запропонував звернутися до Прем’єр-міністра України 

В.Гройсмана з пропозицією в порядку координації та спрямування діяльності 

членів Кабінету Міністрів України, які очолюють міністерства, а також керівників 

інших центральних органів виконавчої влади, звернути увагу посадових осіб 

міністерств на необхідність належного забезпечення взаємодії органів виконавчої 

влади і парламентських комітетів та відповідного рівня представництва цих органів 

на засіданнях комітетів. 

Пропозицію підтримано. 

 

С.Власенко також запропонував звернутися до Міністра з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України В.Черниша з 

пропозицією взяти під особистий контроль питання належного забезпечення 

взаємодії Міністерства з Комітетом та вжити заходів щодо недопущення подібних 

випадків у майбутньому. Голова Комітету також вказав, що необхідно звернути 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64779
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увагу Міністра на підвищенні рівня представництва Міністерства на 

засіданнях комітету, наявності у цих представників достатніх посадових обов’язків 

для участі в обговореннях, дискусіях, надання відповідей народним депутатам 

України за всіма напрямами формування та реалізації державної політики, які 

забезпечує Міністерство. 

Пропозицію підтримано. Порядок денний прийнято за основу  

з урахуванням інформації щодо питання № 5 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів та про зміну 

дати призначення позачергових виборів у проектах постанов з реєстр. №№ 6413 – 

6413-191, 5618-20, 6555, 6666, 7103, 7454, 7455, 8013, 9412, 9413, 9414, 9415. 

2. Про проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської області (реєстр. № 9292, КМУ, В.Гройсман). 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо проведення публічних закупівель 

(реєстр.  № 8244, н.д. І.Лапін). 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

4. Про проект Закону про внесення змін до Законів України «Про 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та «Про державну 

службу» щодо відрядження до Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів» (реєстр. № 9167, КМУ, В.Гройсман). 

III. Організаційні питання 

5. Презентація проекту Закону про адміністративну процедуру (реєстр. № 9456, 

КМУ, В.Гройсман). 

6. Про створення Робочої групи Комітету з підготовки змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо відповідальності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

IV. Різне 

-  щодо невключення до порядків денних пленарних засідань Верховної Ради 

України підготовлених Комітетом законопроектів у сфері адміністративно-

територіального устрою, місцевого самоврядування та публічної служби. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначити секретарем засідання 

Першого заступника Голови Комітету О.Ледовських. 

Пропозицію підтримано. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64943
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64779
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1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко 

про призначення окремих позачергових місцевих виборів та про зміну дати 

призначення позачергових виборів у проектах постанов з реєстр. №№ 6413 – 

6413-191, 5618-20, 6555, 6666, 7103, 7454, 7455, 8013, 9412, 9413, 9414, 9415. 

О.Бойко зазначила, що підкомітет розглянув клопотання окремих міських, 

селищних, сільських рад про призначення позачергових виборів відповідних голів 

у зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень на підставі положень статті 

79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і членам Комітету 

роздано їх перелік. Також підкомітет взяв до уваги відповідь Херсонської 

обласної державної адміністрації на звернення Комітету щодо доцільності 

призначення позачергових виборів Рубанівського сільського голови 

Великолепетиського району Херсонської області. 

Голова підкомітету поінформувала, що Управління Апарату Верховної Ради 

України по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого 

самоврядування, опрацювавши клопотання органів місцевого самоврядування, 

перелік яких наведений у додатках, надіслало до Комітету свої висновки та 

пропозиції для врахування їх під час розгляду даного питання.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко вказала, що підкомітет, 

при опрацюванні даних подань, врахував вимоги частини третьої статті 14, частин 

першої та шостої статті 15 Закону України «Про місцеві вибори» і пропонує 

Комітету рекомендувати Парламенту призначити позачергові вибори окремих 

сільських, селищних, міських голів згідно додатку №1 на неділю 27 жовтня 2019 

року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України в цілому. 

Також підкомітет рекомендує Комітету запропонувати Парламенту 

призначити позачергові вибори Рубанівського сільського голови 

Великолепетиського району Херсонської області на неділю 27 жовтня 2019 року, 

прийнявши відповідну постанову Верховної Ради України в цілому, оскільки 

зупинено процес об’єднання Рубанівської сільської ради з іншими 

територіальними громадами. 

Підкомітет рекомендує Верховній Раді України при ухваленні проектів постанов 

про призначення окремих позачергових місцевих виборів з реєстр. №№6413 – 6413-

191, 5618-20, 6555, 6666, 7103, 7454, 7455, 8013, 9412, 9413, 9414, 9415 змінити 

запропоновану в них дату призначення виборів на неділю 27 жовтня 2019 року. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував доручити виступити на 

пленарному засіданні Верховної Ради України з питання призначення 

позачергових місцевих виборів народному депутату України, голові підкомітету з 

питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм 

безпосередньої демократії О.Бойко. 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України призначити позачергові вибори 

окремих сільських, селищних, міських голів (додаток № 1) на неділю 27 жовтня 

2019 року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України в цілому. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України призначити позачергові вибори 

Рубанівського сільського голови Великолепетиського району Херсонської області 

на неділю 27 жовтня 2019 року, прийнявши відповідну постанову Верховної Ради 

України в цілому, та внести при цьому зміни до Рішення Комітету від 21 

листопада 2018 року (протокол № 102), взявши до уваги інформацію Херсонської 

обласної державної адміністрації, Рубанівської сільської ради, територіальної 

громади села Рубанівка про зупинення процесу об’єднання Рубанівської сільської 

ради з іншими територіальними громадами.  

3. Рекомендувати Верховній Раді України при ухваленні проектів постанов про 

призначення окремих позачергових місцевих виборів з реєстр. №№ 6413 – 6413-191, 

5618-20, 6555, 6666, 7103, 7454, 7455, 8013, 9412, 9413, 9414, 9415 змінити 

запропоновану в них дату призначення виборів на неділю 27 жовтня 2019 року. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

питання призначення позачергових місцевих виборів народному депутату 

України, голові підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про зміну і встановлення меж міста Лозова і Лозівського 

району Харківської області (реєстр. № 9292), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

М.Федорук вказав, що за визначенням суб’єкта законодавчої ініціативи 

зазначений проект Постанови внесений з метою упорядкування адміністративно-

територіального устрою, фактичне та юридичне закріплення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської області для створення повноцінного життєвого 

середовища та сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення 

ефективного використання потенціалу територій із збереженням її природних 

ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників 

земельних ділянок та землекористувачів. Згідно з обліковими даними існуюча 

площа міста Лозова Харківської області становить 1805,88 гектара земель, площа 

Лозівського району – 140353,2 гектара земель. 

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Лозова і Лозівського 

району Харківської області, збільшивши територію міста на 849,13 гектара 

земель, у тому числі за рахунок 664,66 гектара земель, що перебувають у віданні 
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Катеринівської сільської ради Лозівського району Харківської області, 

184,47 гектара земель – Домаської сільської ради міста Лозова Харківської 

області, водночас передавши 0,38 гектара земель, що перебувають у віданні 

Лозівської міської ради, у відання Домаської сільської ради міста Лозова, та 

затвердити територію міста Лозова загальною площею 2654,63 гектара, територію 

Лозівського району загальною площею 139688,54 гектара  

Проект землеустрою щодо зміни меж міста Лозова Харківської області 

розроблений ТОВ «Горизонт проект» з урахуванням генерального плану міста та 

отримав позитивний висновок державної експертизи землевпорядної 

документації від 22.11.2018 № 3106-18 Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру. Проект землеустрою погоджено відповідно до 

законодавства Домаською сільською радою, Катеринівською сільською радою, 

Лозівською міською радою, Лозівською районною радою, Харківською обласною 

радою, Лозівською районною державною адміністрацією, Харківською обласною 

державною адміністрацією. 

Разом з тим, як зауважив М.Федорук, за інформацією Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» в Овруцькому районі сформувалася Лозівська міська 

об’єднана територіальна громада шляхом приєднання до міста Лозова: Артільної, 

Бунаківської, Єлизаветівської, Павлівської, Перемозької, Садівської, 

Тихопільської, Яковлівської, Домаської, Катеринівської, Кінненської, 

Миколаївської, Миролюбівської, Новоіванівської, Панютинської, Царедарівської, 

Чернігівської, Шатівської сільських рад, які після процедури приєднання 

припинили свою діяльність. 

У зв’язку з цим підкомітет рекомендує Комітету пункт 1 проекту Постанови 

викласти в такій редакції: 

«1. Змінити межі міста Лозова і Лозівського району Харківської області, 

збільшивши територію міста на 849,13 гектара земель, що знаходяться у віданні 

Лозівської міської ради, водночас вилучивши 0,38 гектара земель, що знаходяться 

у межах міста Лозова, передавши їх у відання Лозівської міської ради та 

затвердити територію міста Лозова загальною площею 2654,63 гектара, територію 

Лозівського району загальною площею 139688,54 гектара». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував рекомендувати Парламенту даний 

проект Постанови за наслідками розгляду прийняти в цілому за умови врахування 

зауважень Комітету і у разі прийняття цього проекту запропонувати Верховній 

Радій України доручити Комітету при підготовці на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначити співдоповідачем з 

цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного 

депутата України, голову підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади 

та територіального устрою М.Федорука. 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Лозова і Лозівського району 

Харківської області (реєстр. № 9292 від 16.11.2018), внесений Кабінетом 

Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в цілому за умови 

врахування зауважень Комітету. 

2. У разі прийняття зазначеного проекту Постанови запропонувати Верховній 

Радій України доручити Комітету при підготовці відповідної Постанови на підпис 

Голові Верховної Ради України здійснити її техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублика про проект Закону України «Про внесення змін до 

статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

проведення публічних закупівель» (реєстр. № 8244), внесений народним 

депутатом України І.О. Лапіним.  

Ю.Бублик вказав, що метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній 

записці до нього, є необхідність у приведенні окремих положень Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» у відповідність до Закону України «Про 

публічні закупівлі» у частині повноважень виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад здійснювати закупівлі товарів, робіт та послуг.  

Голови підкомітету поінформував, що до Комітету надійшли висновки: 

- Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який проаналізувавши 

даний законопроект, дійшов висновку, що він відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства; 

- Комітету з питань бюджету, який за наслідками розгляду законопроекту ухвалив 

рішення, що законопроект не має впливу на показники бюджетів. У разі прийняття 

відповідного закону, він може набирати чинності згідно із законодавством; 

-  Комітету з питань європейської інтеграції, який розглянувши законопроект, 

дійшов висновку про те, що він не належить до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, або регулюється національним 

законодавством країн-членів ЄС, а отже, не потребує експертного висновку Комітету; 

- Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, 

яке за результатами аналізу законопроекту зазначає, що, з огляду на приписи Закону 

України «Про публічні закупівлі», за якими «умови, порядок та процедури закупівель 

товарів, робіт і послуг регулюються виключно цим Законом та/або Законом України 

«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого 
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забезпечення потреб оборони», крім випадків, передбачених цим Законом, і не 

можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України», вбачається 

доцільним доопрацювати законопроект, конкретизувавши, що закупівлі товарів, робіт 

і послуг для забезпечення потреб територіальної громади здійснюються саме 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»». Враховуючи наведене, 

Головне науково-експертне управління дійшло висновку, що законопроект може бути 

прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень. 

Голова підкомітету також зазначив, що до Комітету надійшов лист 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» про доцільність доопрацювання законопроекту з метою уточнення, що 

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад здійснюватимуться 

закупівлі саме необхідних для територіальної громади товарів, робіт і послуг.  

Ю.Бублик поінформував, що підкомітет з питань місцевого самоврядування 

пропонує Комітету рекомендувати Парламенту проект з реєстр. № 8244 за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував доручити виступити від Комітету 

при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України 

народному депутату України, голові підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублику. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щодо проведення публічних закупівель» (реєстр. № 8244), внесений 

народним депутатом України І.О. Лапіним, за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

голові підкомітету з питань місцевого самоврядування Ю.Бублику. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про проект Закону 

України «Про внесення змін до законів України «Про Національне агентство 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів» та «Про державну службу» щодо відрядження 

до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 9167), 

поданий Кабінетом Міністрів України. 

А.Шкрум вказала, що у законопроекті пропонується законодавче врегулювання 

особливостей відрядження, що має ознаки прикомандирування, до Національного 
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агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів, працівників інших державних 

органів, підприємств, установ, організацій (за їх письмовою згодою та за 

погодженням з їх керівниками) тривалістю до одного року із залишенням їх на 

службі. 

Підтримуючи доцільність унормування порядку можливих відряджень 

державних службовців до Національного агентства України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,  

підкомітет наголошує на необхідності додаткового законодавчого врегулювання 

порядку переведення державного службовця на іншу посаду в іншому органі на 

певний строк у відповідних нормах Закону України «Про державну службу», що 

регулюють питання призначення і звільнення, з огляду на відмінність правових 

режимів «відрядження» та «переведення» працівника на іншу посаду, в тому 

числі «у штат» іншого роботодавця. 

Крім того, зважаючи на можливість законодавчого визначення особливостей 

відрядження державних службовців до інших державних органів, підкомітет 

пропонує запропоновану законопроектом частину сьому статті 42 Закону України 

«Про державну службу» викласти у такій редакції: «Державний службовець може 

бути направлений у відрядження до іншого державного органу з урахуванням 

вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного 

органу, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України». 

А.Шкрум зазначила, що Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України за наслідками аналізу законопроекту  висловило аналогічні 

застереження щодо необхідності внесення додаткових змін до Закону України «Про 

державну службу» для реалізації поставленої у проекті мети та в узагальнюючому 

висновку констатує, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект  

потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Потьомкін А.О. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував вважати за доцільне 

запропонувати Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який визначено 

головним з підготовки даного законопроекту, рекомендувати Парламенту проект 

з реєстр. № 9167 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

Голова Комітету запропонував висловити зауваження до законопроекту у 

листі до Комітету з питань запобігання і протидії корупції. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань запобігання і 

протидії корупції рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 

частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону 

України «Про внесення змін до законів України «Про Національне агентство 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів» та «Про державну службу» щодо відрядження до 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (реєстр. №9167 від 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0647-16#n12
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04.10.2018), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Направити цей висновок до Комітету з питань запобігання і протидії корупції, 

визначеного головним з підготовки і опрацювання даного законопроекту. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра юстиції України 

О.Сукманової про проект Закону України «Про адміністративну процедуру» 

(реєстр. № 9456). 

 Перший заступник Міністра зазначила, що робота над законопроектом 

тривала з 2016 року і при його розробці Мін’юст консультувався з органами 

державної влади, народними депутатами України, судовою владою, 

міжнародними партнерами та представниками громадськості. О.Сукманова 

поінформувала, що законопроект складається з декількох розділів і покликаний 

не просто врегулювати адміністративну процедуру, а захистити права громадян 

при розгляді органами влади питань, які мають відношення до них та 

розвантаження судової влади. В законопроекті розкрито суб’єктний склад 

адміністративного провадження, основні компетенції, правовий статус 

адміністративного органу, визначені підстави ініціювання адміністративного 

провадження, його початку та порядку підготовки справи для вирішення. 

Новелою законопроекту є норми, які регулюють питання чинності і припинення 

дії адміністративного акту, де з одного боку ці норми стоять на захисті прав 

громадян і бізнесу, а з іншого - дають органам влади демократичні інструменти 

для оперативного виправлення допущених помилок.  

О.Сукманова вказала, що також законопроект визначає публічне 

правонаступництво у випадку, коли відбувається ліквідація чи реорганізація 

органу влади та звернула увагу на те, що адміністративна процедура не є новою 

для України і вона є оперативним інструментом для вирішення конфліктних 

ситуацій між органами влади та громадянами.  

Перший заступник Міністра звернулася до народних депутатів України – 

членів Комітету з пропозицією про підтримку законопроекту та висловила 

готовність сприяння Комітету у його підготовці на розгляд Верховної Ради України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Заступник голови правління Центру політико-правових реформ В.Тимощук 

вказав, що законопроект є фундаментальним і революційним для правової 

системи взагалі і на сьогодні є нагальним врегулювання відносин на рівні 

процедури між публічною адміністрацією і громадянами. 

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України Т.Ковтун 

повідомила, що законопроект так само як і Закон України «Про державну 

службу» покликаний розбудувати систему належного врядування та звернулася з 

проханням до Комітету сприяти його прийняттю Верховною Радою України в 

першому читанні за основу протягом 2019 року.   
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Старший експерт проекту EU4PAR Г.Вірант поінформував, що у 

політичних колах та громадськості немає повноцінного розуміння того, що є 

адміністративною процедурою і вказав, що майже у всіх країнах Європейського 

Союзу існують аналогічні закони, які врегульовують питання загальної 

адміністративної процедури і це має свою логіку. Старший експерт зазначив, що 

відсутність такого закону в Україні є проблемою, хоча більшість нормативно-

правових актів України і містять окремі положення, які можна віднести до 

адміністративної процедури, але вони не визначають загальні вимоги такої 

процедури, які є частиною європейських принципів державного управління.    

Г.Вірант запропонував провести захід Комітету, на якому буде обговорено 

положення даного законопроекту. 

Керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні 

Ш.Шльойнінг зазначив, що розгляд законопроекту є надзвичайно важливим з 

точки зору делегації Європейського союзу. Реформа державного управління є 

ключовою реформою для України і є наскрізною, оскільки впливає на успіх 

реформ в інших секторах. Цей законопроект фактично є ключем до реформи 

державного управління і без його ухвалення ця реформа лишиться незавершеною. 

Тому, ухвалення цього законопроекту знаходиться серед пріоритетів і є 

передумовою для надання фінансової підтримки реформи державного управління.     

Експерт SIGMA П.Вехар наголосив на підтримці реформи державного 

управління з боку SIGMA та поінформував, що за результатами оцінювання у 

2018 році було виявлено, що в Україні відсутні достатні стандарти 

адміністративної процедури. Експерт вказав, що такий закон є конституцією 

державного управління і має регулювати відносини між органами влади та 

громадянами чи юридичними особами, а його наявність дозволить уникнути 

корупційних ризиків при прийнятті рішень органами влади.     

Голова Комітету С.Власенко, підтримуючи пропозиції експерта проекту 

EU4PAR Г.Віранта, запропонував провести найближчим часом круглий стіл 

Комітету з обговорення проекту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» (реєстр. №9456) із залученням усіх зацікавлених сторін, а дату заходу 

визначити в робочому порядку. 

Пропозицію підтримано. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка щодо проблематики 

відповідальності та звітності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 

інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою, народного депутата України М.Федорука щодо 

результатів консультаційної зустрічі з питань санкційних механізмів стосовно 

місцевих виборних представників 

Члени Комітету взяли до уваги європейські підходи з врегулювання 

відповідного кола проблем, враховували актуальність та суспільну важливість 

забезпечення на законодавчому рівні злагодженої, гармонійної діяльності 

інститутів місцевого самоврядування. 
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Голова Комітету С.Власенко запропонував утворити Робочу групу 

Комітету з підготовки змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щодо відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

та призначити її керівником голову підкомітету з питань місцевих органів виконавчої 

влади та територіального устрою, народного депутата України М.Федорука. 

Керівнику Робочої групи запропоновано залучити до участі народних 

депутатів України, представників центральних органів виконавчої влади, 

провідних асоціацій органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, 

науковців, експертів та сформувати її персональний склад за погодженням з 

Головою Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Утворити Робочу групу Комітету з підготовки змін до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо відповідальності органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

2. Призначити керівником Робочої групи голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою, народного депутата 

України М.Федорука. 

3. Залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів 

України, представників центральних органів виконавчої влади, провідних асоціацій 

органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, науковців, експертів. 

4. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад за 

погодженням з Головою Комітету. 

5. Доручити Робочій групі підготувати узгоджений законопроект та внести 

його на розгляд Комітету. 

6. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної політики, 

місцевих бюджетів та комунальної власності А.Реки та голови підкомітету з 

питань адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука 

щодо невключення до порядків денних пленарних засідань Верховної Ради 

України підготовлених Комітетом законопроектів у сфері адміністративно-

територіального устрою, місцевого самоврядування та публічної служби. 

Голови підкомітетів наголосили, що існують загрози реформі децентралізації 

влади через зволікання і невключення до порядків денних пленарних засідань 

Верховної Ради України законопроектів у сфері адміністративно-територіального 

устрою, місцевого самоврядування та публічної служби.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 
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Голова Комітету С.Власенко запропонував направити запит Голові 

Верховної Ради України А.Парубію щодо невключення до порядків денних 

пленарних засідань Верховної Ради України законопроектів, підготовлених 

Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування, та запропонувати йому вжити заходів щодо їх включення до 

розкладів пленарних засідань у найближчий період. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Направити запит Голові Верховної Ради України А.Парубію щодо 

невключення до порядків денних пленарних засідань Верховної Ради України 

законопроектів, підготовлених Комітетом з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування, та запропонувати йому 

вжити заходів щодо їх включення до розкладів пленарних засідань у найближчий 

період. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

                                                        8. РІЗНЕ 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що Планом роботи 

Комітету на 10 сесію передбачено проведення 15 березня у місті Львові в рамках 

Форуму місцевого самоврядування круглого столу Комітету на тему: «Утворення 

міських агломерацій як перспектива розвитку міст України. Шляхи та можливості 

законодавчого забезпечення». До участі в заході було запропоновано делегувати 

народних депутатів України – членів Комітету О.Березюка, Л.Зубача та О.Дехтярчука. 

Інформацію взято до відома, 

пропозицію підтримано одноголосно. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що Планом 

роботи Комітету на 10 сесію передбачено проведення 22 березня у місті Вінниця 

тренінгу «Практичні аспекти організації співробітництва територіальних громад». 

Тренінг відбудеться за сприяння та підтримки швейцарсько-українського 

проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO). 

До участі в заході пропонується делегувати народного депутата України – 

Заступника голови Комітету С.Кудлаєнка. 

Інформацію взято до відома, 

пропозицію підтримано одноголосно. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                   ______________ С.ВЛАСЕНКО 
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Перший заступник Голови Комітету _____________О.ЛЕДОВСЬКИХ 

 

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

13 березня 2019 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів та про зміну 

дати призначення позачергових виборів у проектах постанов з реєстр. №№ 6413 – 

6413-191, 5618-20, 6555, 6666, 7103, 7454, 7455, 8013, 9412, 9413, 9414, 9415. 

2. Про проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Лозова і 

Лозівського району Харківської області (реєстр. № 9292, КМУ, В.Гройсман). 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо проведення публічних закупівель 

(реєстр. № 8244, н.д. І.Лапін). 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

4. Про проект Закону про внесення змін до Законів України «Про 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та «Про державну 

службу» щодо відрядження до Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів» (реєстр. № 9167, КМУ, В.Гройсман). 

III. Організаційні питання 

5. Про інформацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України стосовно питань підтримки осіб, 

позбавлених особистої свободи у зв’язку з їх громадською або політичною 

діяльністю незаконними збройними формуваннями, окупаційною 

адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово 

окупованих територіях України та/або території Російської Федерації. 

6. Презентація проекту Закону про адміністративну процедуру (реєстр. № 9456, 

КМУ, В.Гройсман). 

7. Про створення Робочої групи Комітету з підготовки змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо відповідальності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

IV. Різне 

- щодо невключення до порядків денних пленарних засідань Верховної Ради 

України підготовлених Комітетом законопроектів у сфері адміністративно-

територіального устрою, місцевого самоврядування та публічної служби. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64943
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64779

