
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань державного будівництва, регіональної політики  

та місцевого самоврядування 

 

2 липня 2019 року 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Доброго дня, шановні колеги! У нас присутні 9 

членів комітету, що відповідно до Закону "Про комітети Верховної Ради 

України" надає мені можливість оголосити передостаннє засідання нашого 

комітету відкритим.  

Вам розданий порядок денний. Якщо немає заперечень, прошу 

підтримати його за основу. Хто за? Хто проти? Немає. Хто утримався? 

Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.  

Переходимо до першого питання порядку денного, але перед тим, 

оскільки не буде Олексія Олексійовича Гончаренка, є пропозиція, за 

традицією,  доручити почесну місію бути секретарем нашого засідання Олені 

Володимирівні Ледовських. Немає заперечень, колеги?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Прошу голосувати за таке рішення. Хто за? Хто 

проти? Немає. Хто утримався? Немає. Дякую. 

Ми переходимо до першого питання порядку денного. Про 

перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської області. 

Доповідає голова підкомітету Олександр Володимирович Дехтярчук. 

Будь ласка, Олександре Володимировичу. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Комітет з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув на своєму 
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засіданні подання Одеської обласної ради щодо перейменування села 

Іванівка Любашівського району на село Яновка.  

Зміст такий, що в цій об'єднаній територіальній громаді 2 населених 

пункти з однаковою назвою, тому логічно, що люди просять зробити дане 

перейменування. Є відповідне звернення: є роз'яснення Інституту української 

мови, є звернення Одеської обласної ради відповідно позитивне, рішення 

обласної ради є, місцевої громади. Прохання підтримати. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Колеги, чи є запитання? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Була пропозиція підтримати. Чи є інші пропозиції? 

Якщо немає, тоді є пропозиція підтримати подання Одеської обласної ради 

щодо перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської області 

на село Яновка та доручити народним депутатам внести відповідний проект 

постанови і рекомендувати Верховній Раді прийняти цей проект постанови в 

цілому за результатами розгляду. Немає заперечень? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Прошу голосувати за таке рішення. Хто за? Хто 

проти? Немає. Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. 

Доповідати буде Микола Трохимович Федорук. 

Прошу проголосувати за таке рішення. Хто за? Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.  

Ми переходимо до другого питання. Про перейменування села 

Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області. 

Будь ласка. 
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ДЕХТЯРЧУК О.В. Та ж сама подібна ситуація: перейменування села 

Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село 

Кийданч. Мова йде про відновлення історичної справедливості і повернення 

назви, яка була історичною. Є відповідні висновки: Інститут української 

мови, Івано-Франківська обласна рада позитивне рішення, і відповідно 

Коломийська районна рада рішення, Печеніжинська селищна об'єднана 

територіальна громада рішення. Тобто пропозиція підтримати. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Дякую. 

Колеги, чи є запитання?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Прозвучала одна пропозиція: підтримати подання 

Івано-Франківської обласної ради щодо перейменування села Кийданці 

Коломийського району Івано-Франківської області на село Кийданч і 

доручити народним депутатам нашого комітету підготувати відповідний 

проект постанови і рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей 

проект постанови за результатами розгляду в цілому.  

Чи є інші пропозиції? Якщо немає, то прошу підтримати голосуванням. 

Хто за? Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято 

одноголосно.  

Доповідати буде Микола Трохимович Федорук. 

Прошу проголосувати за таке рішення. Хто за? Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.  

Ми вичерпали це питання. Переходимо до третього питання порядку 

денного. Про перейменування села Зеблози Кременецького району 

Тернопільської області. 
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Будь ласка, Олександр Володимирович Дехтярчук. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Перейменування села Зеблози на село Зеблази. 

Знову ж таки прохання відновити історичну справедливість, і є роз'яснення 

Інституту української мови про те, що ця назва є давнішою порівняно з 

Зеблози.  

Я знаю це село, це сусідній Кременецький район. Дійсно, мені здається, 

що під час формування мапи в Радянському Союзі на свій манер назвали, та 

й годі. Є всі висновки: підтримує Тернопільська обласна рада, обласна 

адміністрація, місцева рада. Інститут української мови дає відповідне 

роз'яснення. Люди хочуть з метою упорядкування правоустановчих 

документів та повернення історичної назви населеному пункту. Якщо люди 

хочуть – ми ж за! 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Немає питань. 

Шановні колеги, чи є запитання? 

Колеги, під час обговорення прозвучала пропозиція підтримати 

подання Тернопільської обласної ради щодо перейменування села Зеблози 

Кременецького району Тернопільської області на село Зеблази, і доручити 

народним депутатам членам комітету підготувати відповідну постанову, і 

рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду цієї 

постанови прийняти її в цілому. Чи є інші пропозиції? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Якщо немає, прошу підтримати голосуванням. Хто 

за? Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято 

одноголосно.  

Доповідати буде Микола Трохимович Федорук. 
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Прошу проголосувати за таке рішення. Хто за? Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.  

Ми переходимо до четвертого питання порядку денного. Про проект 

закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форм 

безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення та 

статутної нормотворчості (№ 10158, автори члени нашого комітету). Ви 

пам'ятаєте історію цього законопроекту.  

Доповідає голова підкомітету, співголова робочої групи Олена Бойко. 

Будь ласка, Олено Петрівно. 

 

БОЙКО О.П. Шановні колеги, даний законопроект розроблено 

робочою групою комітету з метою полегшення реалізації громадянами 

конституційного права на участь у вирішенні питань місцевого значення, 

підвищення ролі статутів територіальних громад у системі локальних 

нормативно-правових актів. 

ГНЕУ за результатами аналізу законопроекту зазначає, що 

запропоновані ним зміни здатні покращити правове регулювання відповідних 

правовідносин і заслуговують на підтримку.  

Разом з тим, частина положень законопроекту побудована на підходах, 

які не поділяються ГНЕУ. Зокрема щодо позбавлення права брати участь у 

загальних зборах за місцем проживання з ухвальним голосом іноземців та 

осіб без громадянства, які постійно проживають на території відповідної 

громади; щодо необхідності закріплення на законодавчому рівні 

основоположних для всіх територіальних громад принципів проведення 

загальних зборів, місцевих ініціатив, громадських слухань; щодо покладання 

на Мінрегіон повноважень здійснювати експертизу статутів територіальних 

громад на відповідність Конституції, законів України та вжити відповідні 

заходи реагування, тощо. 
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Враховуючи наведене, ГНЕУ дійшло висновку, що законопроект за 

результатами розгляду в першому читанні доцільно повернути на 

доопрацювання. 

Комітет з питань бюджету зауважує, що законопроект має вплив на 

показники Державного бюджету, може призвести до збільшення видатків, а 

відтак у разі прийняття відповідного закону, він має вводитися в дію не 

раніше 1 січня наступного бюджетного періоду залежно від часу прийняття 

закону. 

На запит комітету експертами Проекту Ради Європи "Сприяння участі 

громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні" було 

надано висновок, яким законопроект вважається позитивним кроком на 

шляху до систематизації чинного законодавства про місцеве самоврядування 

з точки зору функціонування таких представницьких органів як міські ради й 

участі громадян в управлінні місцевими справами через інструменти 

громадянської участі. При цьому особливо було підтримано доповнення 

терміну повсюдність списку основних принципів місцевого самоврядування 

та встановлення вимог до органів місцевого самоврядування й прийняття 

статуту територіальної громади, в якому зазначено мету та засоби місцевого 

самоврядування на рівні громади. 

Водночас в експертному висновку висловлюється низка рекомендацій 

щодо можливих покращень положень законопроекту. 

Всеукраїнська громадська асоціація сприяння самоорганізації 

населення, підтримуючи низку нововведень проекту, вважає, що він потребує 

доопрацювання з метою збереження інституту конференцій жителів за 

місцем проживання як альтернативи загальним зборам, встановлення 

критеріїв правомочності загальних зборів, розширення повноважень 

загальних зборів, доповнення переліку осіб, які мають право брати участь в 

загальних зборах та вносити місцеві ініціативи іноземцями та особами без 

громадянства, тощо. 
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Асоціація міст України в своєму висновку зазначила про підтримку 

законопроекту, а наявність зауважень, уточнення процедури перевірки 

статутів територіальних громад, доповнення Перехідних положень, 

узгодження з Європейською хартією "Місцеве самоврядування" вважає за 

можливе рахувати під час підготовки законопроекту до розгляду парламенту 

у другому читанні. 

Є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 

пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, Олено Петрівно. 

Колеги, чи є запитання до Олени Петрівни? Немає.  

Чи є інші пропозиції, ніж та, яка прозвучала під час обговорення, а 

саме: рекомендувати Верховній Раді України підтримати у першому читанні 

за наслідками обговорення? 

Насправді, я теж почув, що всі зауваження, які прозвучали, можуть 

бути враховані під час підготовки законопроекту до другого читання. Нічого 

такого кардинального не прозвучало, тому є одна пропозиція: рекомендувати 

Верховній Раді України підтримати за наслідками розгляду законопроект 

10158 у першому читанні і прийняти його за основу. 

Прошу проголосувати за таке рішення. Хто за? Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.  

Доповідач: Олена Петрівна Бойко.  

Прошу проголосувати за таке рішення. Хто за? Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.  

Переходимо до наступного питання порядку денного. Про призначення 

окремих позачергових місцевих виборів. Доповідає Олена Петрівна Бойко. 

Будь ласка, Олено Петрівно. 
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БОЙКО О.П. До розгляду пропонується клопотання 37-и органів 

місцевого самоврядування, зокрема 33-х сільських, трьох селищних і однієї 

міської ради – це Чуднівська міська об'єднана територіальна громада 

Чуднівського району Житомирської області – про призначення позачергових 

виборів відповідних голів у зв'язку з достроковим припиненням їх 

повноважень згідно з вимогами положень статті 79 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні". 

Підставою дострокового припинення повноважень голів наступні: за 

власним бажанням – 20 випадків, у зв'язку зі смертю – 14, за рішенням ради – 

2, за вироком суду – 1. 

Зважаючи на вимоги частини третьої статті 14, частин першої і шостої 

статті 15 Закону України "Про місцеві вибори" підкомітет вважає за доцільне 

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 

138 Регламенту Верховної Ради України призначити позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських голів, перелік яких додається, на 

неділю 27 жовтня 2019 року, прийнявши відповідні постанови Верховної 

Ради України в цілому. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, Олено Петрівно. 

Колеги, чи є запитання до Олени Петрівни? Немає. 

Колеги, немає заперечень щодо прийняття рішення і рекомендувати 

Верховній Раді України призначити позачергові вибори окремих міських, 

селищних, сільських голів згідно з переліком на неділю 27 жовтня 2019 року, 

прийнявши відповідні постанови. Немає заперечень? 

Прошу проголосувати за таке рішення. Хто за? Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.  

Доповідач: Олена Петрівна Бойко.  

Прошу проголосувати за таке рішення. Хто за? Хто проти? Немає. Хто 

утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.  
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Переходимо до шостого питання. Щодо окремих питань про 

призначення позачергових місцевих виборів, які перебувають на контролі 

підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та 

інших форм безпосередньої демократії Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Тобто мова 

йде про ті питання, які треба зняти з контролю. 

Доповідає Олена Петрівна Бойко. 

Будь ласка, Олено Петрівно. 

 

БОЙКО О.П. Інформую, що на розгляді на контролі підкомітету на 

сьогодні перебувають клопотання окремих органів місцевого 

самоврядування, перелік яких додано вам у додатках 1, 2, 3 щодо 

призначення позачергових виборів голів. Зазначаю, що ці клопотання 

доцільно сьогодні зняти з розгляду та контролю комітету у зв'язку з втратою 

ними актуальності з різних обставин. 

Також інформую, що до комітету звернувся народний депутат Сергій 

Шахов з проханням переглянути дату проведення позачергових виборів 

депутатів Сєверодонецької міської ради, сєверодонецького міського голови 

Луганської області, визначеною комітетом у попередніх висновках до 

проектів постанов (реєстраційний номер 5247 і 6169).  

Отже, комітет з урахуванням інформації, наведеної у додатках 1, 2, 3 

вважає за доцільне запропонувати комітету зняти з розгляду клопотання 

Мньовської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, 

Русанівської сільської ради Водолинського району Сумської області, 

Суслівської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області (додаток 1) та відкликати відповідні проекти постанови 

(реєстраційний номер 6413-48, 6413-90, 6413-102) у зв'язку з призначенням 

перших та додаткових виборів у новоутворених об'єднаних територіальних 
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громадах (постанови Центральної виборчої комісії від 20.04.2019 №№ 846, 

847).  

Зняти з розгляду клопотання окремих сільських рад, перелік яких 

надано в додатку 2, у зв'язку з призначенням перших виборів до 

новоутворених об'єднаних територіальних громад (постанова Центральної 

виборчої комісії від 20.04.2019 № 846). 

Зняти з розгляду клопотання Чабанівської сільської ради 

Вознесенського району Миколаївської області та Паланської сільської ради 

Томашпільського району Вінницької області у зв'язку з розпочатою 

процедурою приєднання до окремих територіальних громад (додаток 2). 

Зняти з розгляду клопотання про призначення позачергових виборів 

Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської 

області у зв'язку з відкликанням зазначеного клопотання новолатівським 

сільським головою Зубрієм (додаток 2). 

Зняти з контролю клопотання окремих сільських, селищних, міських 

рад про призначення позачергових виборів голів у зв'язку з поновленням їх 

на посаді за рішенням судів різних інстанцій (додаток 3). 

Змінити запропоновану рішенням комітету від 5.04.2017 дату 

призначення позачергових виборів депутатів Сєверодонецької міської ради, 

сєверодонецького міського голови Луганської області у проектах постанови з 

реєстраційними номерами 5247, 6169 на неділю 27 жовтня 2019 року та 

рекомендувати Верховній Раді України підтримати пропозицію комітету під 

час розгляду зазначених проектів постанов. 

І є пропозиція нашого колеги Гуляєва щодо відкликання… 

 

ГУЛЯЄВ В.О. 6413-7, Мирненська. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Це в перший пункт додати у зв'язку з початком 

процедури об'єднання. 
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БОЙКО О.П. Ні, там зняти з розгляду. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Зняти з розгляду у зв'язку з початком процедури 

об'єднання і додати в перелік, який у нас передбачений пунктом 1. 

Колеги, чи є запитання до Олени Петрівни? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Якщо немає, є пропозиція підтримати. 

Чи будуть інші пропозиції? Я не буду перечитувати 6 пунктів, які 

оголосила Олена Петрівна, але хто за те, щоб підтримати пропозицію 

підкомітету в повному обсязі? 

Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Немає. Хто утримався? 

Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.  

Ми переходимо до сьомого питання. Про звернення окремих органів 

місцевого самоврядування щодо реформування районного рівня 

адміністративно-територіального устрою України. 

Доповідає Олександр Володимирович Дехтярчук. 

Будь ласка, Олександре Володимировичу. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Інформація щодо звернень органів місцевого 

самоврядування з питань інформування нового субрегіонального рівня 

адміністративно-територіального устрою, які надійшли до комітету 

упродовж лютого-липня 2019 року. Впродовж роботи десятої сесії до 

комітету надійшло близько 20 запитів районних рад практично з усіх регіонів 

України, 12 областей: Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 

Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Херсонська, 

Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області.  
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У всіх зверненнях наголошувалося на питанні формування нового 

субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою. В 

більшості випадків районні ради зверталися з проханням зберегти в існуючих 

межах відповідні райони. Також порушувалися питання щодо необхідності в 

подальшому продовженні реформи децентралізації, разом з тим прийняття 

законів та засад адміністративно-територіального устрою, прийняття Закону 

про посилення державних гарантій для гірських, високогірних населених 

пунктів, прийняття Закону про міські агломерації.  

Пропозиція: рекомендувати комітету взяти дану інформацію до відома.  

Дякую. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Чи є запитання до Олександра Володимировича? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. У нас прозвучала одна пропозиція: взяти інформацію 

цю до відома. Вона не голосується, а ми просто інформуємо про те, що ми 

приймаємо цю інформацію і звернення до відома. 

Колеги, ми вичерпали порядок денний. 

У мене 2 коротких оголошення в "Різному". 

Перше. Колеги, є пропозиція провести останнє засідання комітету у 

восьмому скликанні. Було декілька пропозицій. Так, щоб всім було зручно 

бути тут, воно буде коротким, одне питання, і потім невеличкий… Давайте 

зробимо так, у мене величезне прохання, нам головне узгодити дату, щоб це 

було зручно всім. Можливо, буде позачергове засідання, якщо збере 

Радикальна партія підписи, і я так думаю, що багато хто зібрали, і, може, 

спробуємо під це, коли всі будуть. Я думаю, що ми швиденько проведемо 

засідання і далі проведемо невелику урочисту частину. Це, скоріш за все, 

понеділок. Якщо ні, то прохання поінформувати секретаріат хто коли може, 
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щоб ми вибрали найактуальнішу дату і призначили наступне засідання 

комітету з невеликим порядком денним. Тому прохання поінформувати 

секретаріат коли хто може, щоб ми швиденько це узгодили.  

І друге питання, коротке. До нас звернулося Мінекономрозвитку. Вони 

розробили проект указу Президента України про день адміністратора Центру 

надання адміністративних послуг і пропонують 06.09 визначити цей закон, 

бо саме 06.09 ми прийняли закон. 

Давайте ми зробимо так, щоб ми зараз не ламали списи, доручити 

голові підготувати доповідь.  

Дякую. 

Оголошую засідання комітету закритим. 


