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Голова Комітету Власенко С.В. 

За секретаря Комітету Кудлаєнко С.В.  
 

Присутні: члени Комітету:  Бойко О.П.,  Бублик Ю.В.,  Дехтярчук О.В.,  

Река А.О.,  Федорук М.Т.,  Шкрум А.І.,  Гуляєв В.О.,  Зубач Л.Л. 

Відсутні: Ледовських О.В., Гончаренко О.О, Курило В.С., Балога І.І., 

Березюк О.Р., Добкін М.М., Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Керівник  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступники Керівника секретаріату  Комітету              
Маковський О.А., Гарбуз Ю.П.; головні консультанти:  Степанян Г.С., Падалко О.В. 

 

Запрошені: 

Бойко О.А. – генеральний директор Директорату регіонального розвитку 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 

Булгакова Г.В. – начальник відділу з питань місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою Управління конституційного та 

адміністративного законодавства Департаменту публічного права Міністерства 

юстиції України; 

Василишина О.Г. – заступник начальника юридичного відділу - 

адміністратор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 



 2 

Візор Р.Я. – головний спеціаліст сектору з юридичних питань 

Управління (Центру) надання адміністративних послуг Голосіївської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

Вірант Г. – старший експерт проекту Європейського Союзу «Підтримка 

комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR); 

Вітка В.Л. – головний спеціаліст відділу з питань місцевого самоврядування 

та адміністративно-територіального устрою Управління конституційного та 

адміністративного законодавства Департамент публічного права Міністерства 

юстиції України; 

Гоголь О.В. – заступник начальника Управління планування місцевих 

бюджетів - начальник відділу стратегії розвитку місцевих бюджетів 

Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; 

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

послуг та адміністративних процедур Директорату публічної адміністрації 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Клейменова Ю.О. – головний спеціаліст відділу з питань діяльності органів 

державної влади та державного управління Управління конституційного та 

адміністративного законодавства Департаменту публічного права Міністерства 

юстиції України; 

Козловська Н.А. – заступник генерального директора Директорату 

публічної адміністрації Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

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

місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату 

Верховної Ради України; 

Кравченко Л.М. – директор Департаменту публічного права Міністерства 

юстиції України; 

Криницька О.Г. – завідувач юридичного сектору Управління (Центру) 

надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації;  

Кузнєцов Ю.А. – заступника начальника управління Юридичного 

департаменту Національного банку України; 

Маковій А.О. – старший юрисконсульт відділу підготовки законодавчих 

пропозицій Юридичного департаменту Національного банку України; 

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

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

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

державного управління, Представництво ЄС в Україні; 

Мірошніченко В.М. – начальник управління надання адміністративних 

послуг – адміністратор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації);  

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 
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Парасюк І.Л. – директор Проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС); 

Присяжнюк І. – експерт Офісу реформи адміністративних послуг Проекту 

«Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE); 

Прокопець В.Ю. – заступник директора Департаменту - начальник управління 

розвитку адміністративних послуг департаменту розвитку підприємництва та 

регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

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

самоврядування та верховенство права в Україні»; 

Сікс У. – керівнику проекту Європейського Союзу «Підтримка комплексної 

реформи державного управління в Україні» (EU4PAR);  

Смішко Л.В. – керівник експертної групи з питань місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади Директорату територіального та місцевого 

розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Строяновський О.В. – начальник юридичного відділу Департаменту 

(Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації);  

Сукманова О.В. – Перший заступник Міністра юстиції України; 

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 (Київської 

міської державної адміністрації);   

Ткачук А.Ф. – директор Інституту громадянського суспільства;  

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; 

Шевель С.М. – юрист Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних територіальних громад», модератор платформи 

«Законодавство для ОТГ»; 

Шльойнінг Ш. – керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в 

Україні. 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про проект Закону про адміністративну процедуру (реєстр. № 9456, 

КМУ, В.Гройсман). 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» (реєстр. № 7446, КМУ, В.Гройсман). 

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав територіальних громад в процесі добровільного 

об'єднання територіальних громад та приєднання до об'єднаної територіальної 

громади (реєстр. № 10240, КМУ, В.Гройсман) 

II. Різне 
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*** 
 

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 С.Власенко поінформував, що до Комітету надійшли  

пропозиції народних депутатів А.Вадатурського та О.Долженкова до проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (реєстр.   

№ 6439-д) та запропонував розглянути їх на засіданні Комітету. 

 

Порядок денний прийнято за основу  

з урахуванням пропозиції Голови Комітету. 
 

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 проект Закону про адміністративну процедуру (реєстр. № 9456, 

КМУ, В.Гройсман). 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» (реєстр. № 7446, КМУ, В.Гройсман) 

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав територіальних громад в процесі добровільного 

об'єднання територіальних громад та приєднання до об'єднаної територіальної 

громади (реєстр. № 10240, КМУ, В.Гройсман). 

4. Про пропозиції народних депутатів А.Вадатурського та О.Долженкова до 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів 

(реєстр. № 6439-д). 

II. Різне 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету поінформував, що Секретар Комітету О.Гончаренко з 

поважних причин не бере участі у засіданні Комітету і запропонував визначити 

секретарем на засіданні Заступника Голови Комітету С.Кудлаєнка. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук запропонував змінити черговість розгляду 
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питань і першим у порядку денному засідання Комітету розглянути 

законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту прав територіальних громад в процесі добровільного об'єднання 

територіальних громад та приєднання до об'єднаної територіальної громади 

(реєстр. № 10240 від 23.04.2019), внесений Кабінетом Міністрів України. 

Пропозицію підтримано. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту 

прав територіальних громад в процесі добровільного об'єднання територіальних 

громад та приєднання до об'єднаної територіальної громади (реєстр. № 10240), 

внесений Кабінетом Міністрів України. 

М.Федорук поінформував, що зазначений законопроект внесений з метою 

захисту прав територіальних громад в процесі добровільного об’єднання 

територіальних громад шляхом законодавчого врегулювання питання 

оскарження рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад і 

приєднання до об’єднаних територіальних громад, що сприятиме забезпеченню 

виборчих прав громадян в ході підготовки та проведення перших виборів 

депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад 

та відповідних сільських, селищних, міських голів. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного 

судочинства України, Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» та визначити порядок оскарження рішень сільських, 

селищних, міських рад про схвалення проекту рішення щодо добровільного 

об’єднання територіальних громад або добровільного приєднання до об’єднаної 

територіальної громади, а також рішень  сільських, селищних, міських рад про 

добровільне об’єднання територіальних громад або добровільне приєднання до 

об’єднаної територіальної громади, а також пропонується віднести справи про 

оскарження відповідних рішень до категорій термінових адміністративних справ 

і визначити перелік суб’єктів, що мають право на оскарження таких рішень. 

Голова підкомітету зазначив, що Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України висловлює ряд зауважень до законопроекту та 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно 

відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, С.Шаршов. 

С.Шаршов додав, що проектом Закону передбачено, що право на 

оскарження рішень сільських, селищних, міських рад про добровільне 

об’єднання (приєднання) територіальних громад буде лише у громадян України, 

місце проживання яких зареєстроване на території адміністративно-

територіальної одиниці, що входить до складу відповідної територіальної 

громади, або у сільської, селищної, міської ради, яка ініціювала або надала згоду 

на добровільне об’єднання (приєднання) територіальних громад і такі рішення 
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можна буде оскаржити зазначеними суб’єктами у десятиденний строк з дня 

їх прийняття. 

Голова підкомітету запропонував Комітету рекомендувати Верховній Раді 

України проект з реєстр. № 10240 за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

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. 

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 деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 

територіальних громад в процесі добровільного об'єднання територіальних 

громад та приєднання до об'єднаної територіальної громади (реєстр. № 10240 від 

23.04.2019), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у 

першому читанні прийняти за основу. 

2. 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. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг. Державних символів та нагород О.Дехтярчука про проект Закону 

України «Про адміністративну процедуру» (реєстр. № 9456), поданий Кабінетом 

Міністрів України.  

О.Дехтярчук вказав, що законопроектом пропонується врегулювати 

процедури, які застосовуватимуться у відносинах органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб’єктів, які 

законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, з фізичними та 

юридичними особами щодо розгляду їх справ.  

Голова підкомітету також поінформував, що Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України висловило ряд концептуальних 

зауважень та зауважень техніко-юридичного характеру до законопроекту і 

пропонує за результатами розгляду в першому читанні повернути законопроект 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

О.Дехтярчук наголосив, що до Комітету надійшли висновки: 

- Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який за наслідками 

розгляду законопроекту дійшов висновку, що він не має прямого впливу на 

показники державного і місцевих бюджетів, оскільки його реалізація буде 

здійснюватися за рахунок коштів, передбачених на утримання органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів, які законом 
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уповноважені здійснювати владні управлінські функції. У разі прийняття 

відповідного закону, він може набирати чинності згідно із законодавством; 

- Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України», яка, не заперечуючи проти необхідності законодавчого 

врегулювання загальних положень для всіх адміністративних процедур, 

водночас висловлює низку зауважень та пропозицій до змісту законопроекту; 

- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка за 

наслідками експертизи законопроекту направила до Комітету довідку, в якій 

висловлює зауваження та пропозиції до нього; 

- Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування Національної академії правових наук, яким також 

висловлюється низка зауважень та пропозицій до законопроекту.   

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, О.Сукманова, Ш.Шльойнінг, Г.Вірант. 

О.Сукманова поінформувала, що законопроектом визначаються принципи 

адміністративної процедури, засади та особливості адміністративного 

провадження, прийняття адміністративного акту та порядок його виконання.  

Ш.Шльойнінг зазначив, що для Європейського Союзу законодавче 

врегулювання адміністративної процедури є дуже важливим, і про це йдеться у 

зверненні Голови Представництва ЄС п.Х.Мінгареллі на ім’я Голови Верховної 

Ради А.Парубія. Вказаний законопроект дуже близький до стандартів, які 

існують у законодавстві всіх країн ЄС і створений для громадян, бізнесу, а 

також для органів влади, оскільки визначає чіткі правила відносин між 

громадянами та посадовими особами органів влади.  

Г.Вірант вказав, що результати проведених за останній час обговорень 

законопроекту з усіма зацікавленими сторонами дають підстави вважати, що 

висловлені до нього зауваження можуть бути враховані під час підготовки 

законопроекту до другого читання. Г.Вірант також зауважив, що всі країни-

члени ЄС мають законодавчо визначені загальні правила адміністративної 

процедури і він має також має бути в українському законодавстві.   

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів 

та нагород нагадав, що за участі всіх зацікавлених сторін законопроект було 

обговорено на круглому столі Комітету, який відбувся 13 травня 2019 року та 

запропонував рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. № 9456 за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначити співдоповідачем з 

цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного 

депутата України, голову підкомітету з питань адміністративних послуг, 

державних символів та нагород О.Дехтярчука. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про адміністративну процедуру» (реєстр. № 9456), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 
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2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної 

політики, місцевих бюджетів та комунальної власності А.Реки про проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про засади державної 

регіональної політики» (реєстр. № 7446), поданий Кабінетом Міністрів України. 

А.Река поінформував, що законопроектом пропонується уточнити 

повноваження суб’єктів, уповноважених на прийняття рішення про 

фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 

сприятиме вдосконаленню процедури отримання регіонами коштів Державного 

фонду регіонального розвитку. 

Голова підкомітету вказав, що Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України не заперечує проти прийняття законопроекту 

за результатами розгляду у першому читанні за основу. Разом з тим, управління 

звертає увагу, що, оскільки законопроект системно пов'язаний з проектом 

Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку (реєстр. № 7447) 

та є похідним від нього, рішення щодо законопроекту доцільно приймати за 

результатами розгляду законопроекту № 7447. 

А.Река зазначив, що також на необхідність взаємоузгодженого розгляду із 

законопроектом з реєстр. № 7447 звертає увагу Комітет Верховної Ради України 

з питань бюджету і на сьогодні даний Комітет ще не розглядав проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про засади державної 

регіональної політики» (реєстр. № 7446). 

До Комітету також надійшли висновки комітетів Верховної Ради України з 

питань, запобігання і протидії корупції, з питань європейської інтеграції і з 

питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, Асоціації міст 

України і Української асоціації районних та обласних рад, які рекомендують 

прийняти законопроект за основу. 

Голова підкомітету повідомив, що Інститут законодавства Верховної Ради 

України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування Національної академії правових наук надали пропозиції до 

законопроекту і запропонував рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

законопроект за основу.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, О.Бойко, А.Ткачук. 

О.Бойко вказала, що законопроект розроблено Кабінетом Міністрів України 

на виконання Плану дій Уряду 2016-2017 років. Метою розроблення 

законопроекту було уточнення повноважень Кабінету Міністрів України,  

Мінрегіону та місцевих державних адміністрацій в частині визначення 
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пріоритетів щодо фінансування проектів регіонального розвитку, 

формування конкурсних комісій, а також розгляд проектів регіонального 

розвитку на відповідність вимогам законодавства. Мінрегіон пропонує 

підтримати законопроект та погоджується з тезою про те, що він має 

розглядатися в комплексі із законопроектом № 7447.  

А.Ткачук зазначив, що законопроект за змістом фактично не відповідає 

Плану дій Уряду 2016-2017 років, не вирішує поставлених проблем та не 

відповідає інтересам державної регіональної політики, у зв’язку  з чим пропонує 

відхилити законопроект.  

Голова Комітету С.Власенко наголосив, що беручи до уваги інформацію 

підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної 

власності, висновок Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України, заслухавши запрошених на засідання експертів, 

з’ясувавши позиції народних депутатів України – членів Комітету, є пропозиція 

відкласти розгляд проекту Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про засади державної регіональної політики» (реєстр. № 7446) та звернутися 

листом до Комітету з питань бюджету стосовно надання інформації про розгляд 

проекту з реєстр. № 7447. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Звернутися листом до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету стосовно надання Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

інформації про розгляд проекту Закону України про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування 

регіонального розвитку (реєстр. №7447 від 26.12.2017 р.). 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову підкомітету з 

питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності А.Реку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про пропозиції 

народних депутатів А.Вадатурського та О.Долженкова до проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних 

гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. № 6439-д). 

Голова Комітету С.Власенко нагадав присутнім, що 15 травня Комітет 

розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених 

пунктів (реєстр. № 6439-д) в редакції першого читання та рекомендував 

Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в повторному 

першому читанні прийняти його за основу. 

Голова Комітету зазначив, що відповідно до частини першої статті 109 

Регламенту Верховної Ради України в 10-денний строк після дня попереднього 

першого читання цього законопроекту до Комітету можуть надходити пропозиції 
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народних депутатів України. Так, до Комітету після 15 травня надійшли 

пропозиції від народних депутатів України А.Вадатурського та О.Долженкова.  

С.Власенко поінформував членів Комітету про основний зміст цих 

пропозицій: 

А.Вадатурський пропонує змінити термін «гірські та високогірні населені 

пункти» на «важкодоступні населені пункти» та визначити, що до них належать міста, 

селища міського типу, селища, сільські населені пункти, які розташовані у місцевості 

з недостатньо розвинутими сферами застосування праці та систему соціально-

побутового обслуговування, обмеженою транспортною доступністю, а також із 

обмеженою законодавством можливістю здійснення господарської діяльності; 

О.Долженков пропонує в законопроекті змінити термін «гірські та 

високогірні населені пункти» на «обмежено доступні населені пункти» та 

визначити, що до них належать міста, селища міського типу, селища, сільські 

населені пункти, які розташовані у місцевості з недостатньо розвинутою сферою 

застосування праці та системою соціально-побутового обслуговування, 

обмеженою транспортною доступністю, а також із обмеженою доступністю у 

зв’язку із забрудненням територій вибухонебезпечними предметами. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко поставив на голосування всі подані пропозиції 

та запропонував їх відхилити як такі, що суттєво змінюють концепцію 

законопроекту (реєстр. № 6439-д). 

«Відхилено» – пропозиції народного депутата України А.Вадатурського. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

*** 

«Відхилено» – пропозиції народного депутата України О.Долженкова. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

*** 

Голова Комітету С.Власенко надав доручення секретаріату Комітету 

зазначити про дане рішення Комітету у поданні, яке буде скеровано на розгляд 

Парламенту щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних 

населених пунктів (реєстр. № 6439-д). 

*** 

 

РІЗНЕ  

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

партнера Комітету - Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа 

місцевого самоврядування в Україні»  надійшла пропозиція щодо розміщення на 

сайті Комітету оголошення про Конкурс «Кращі практики місцевого 

самоврядування» в 2019 році та відповідних інформаційних документів з метою 

заохочення до участі широкого кола потенційних учасників.  
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С.Власенко вказав, що у партнерстві з Програмою Ради Європи 

Мінрегіон оголосив конкурс для органів місцевого самоврядування всіх рівнів, 

конкурс має на меті відібрати, відзначити та поширити кращі практики органів 

місцевого самоврядування з соціально-економічного розвитку територій, що 

були реалізовані у період 2017-2019 рр. Цього року темами конкурсу визначено: 

заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст доходів 

місцевого бюджету; розвиток, заснований на особливостях регіонів і громад; 

практики залучення молоді до місцевого економічного розвитку. Термін подачі 

заявок до 4 жовтня 2019 року.  

Голова Комітету запропонував розмістити на сайті Комітету оголошення 

про Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» в 2019 році. 

Інформацію взято до відома, 

пропозицію підтримано. 

 

*** 

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

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України надійшла інформація про розпочату роботу щодо розробки 

нових редакцій законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 

місцеві державні адміністрації». Мінрегіон пропонує Комітету делегувати для 

участі в робочій групі представників Комітету та його секретаріату. 

Голова Комітету запропонував делегувати від Комітету для участі у 

зазначеній робочій групі народного депутата України, голову підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федорука, щодо кандидатур секретаріату Комітету – керівнику секретаріату 

Комітету А.Малюзі визначитись в робочому порядку. 

Інформацію взято до відома, 

пропозицію підтримано. 

 

С.Власенко надав доручення секретаріату Комітету скерувати відповідну 

інформацію про рішення Комітету до Мінрегіону. 

 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

За секретаря Комітету                 ______________            С.КУДЛАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

5 червня 2019 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про проект Закону про адміністративну процедуру (реєстр. № 9456, 

КМУ, В.Гройсман). 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» (реєстр. № 7446, КМУ, В.Гройсман). 

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав територіальних громад в процесі добровільного 

об'єднання територіальних громад та приєднання до об'єднаної територіальної 

громади (реєстр. № 10240, КМУ, В.Гройсман). 

4. Про пропозиції народних депутатів А.Вадатурського та О.Долженкова до 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів 

(реєстр. № 6439-д). 

II. Різне 

- про розміщення на сайті Комітету оголошення про Конкурс «Кращі 

практики місцевого самоврядування» в 2019 році; 

- про представників Комітету та його секретаріату до складу робочої групи 

з розробки нових редакцій законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». 

 

 


