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Костенко М.В. – експерт Інституту медіа та комунікації; 

Кузьменко Т. – перекладач; 

Лотюк О.С. – член Центральної виборчої комісії; 

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

Мільбрадт Г. - спеціальний посланник з питань реформ в Україні (добре 

врядування, децентралізація, державна служба); 

Поліщук В.П.– радник з правових питань програми «U-LEAD з Європою»; 

Постемська І. – координаторка проектів Швейцарського бюро 

співробітництва в Україні, Посольство Швейцарії в Україні; 

Радченко Є.В. – заступник Голови Центральної виборчої комісії; 

Раум Р. – референт відділу політики Посольства ФРН; 

Сліпачук Т.В. – Голова Центральної виборчої комісії; 

Стефанчук Р.О. – Перший заступник Голови Верховної Ради України, 

Представник Президента України у Верховній Раді України;  

Фелінгер А. –  заступниця директора програми U-LEAD з Європою. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету А.Клочка, який нагадав присутнім про 

продовження засідання Комітету від 06.09.2019 р. і запропонував включити до 

порядку денного засідання організаційні питання та заслухати доповіді щодо 

підтримки та впровадження реформи децентралізації в Україні. 

А.Клочко також поінформував, що 9 вересня 2019 року відповідно до частини 

першої статті 31-1 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» до 

Верховної Ради України надійшло подання Президента України щодо 

дострокового припинення повноважень всього складу Комісії. За дорученням 

Голови Верховної Ради України Д.Разумкова зазначене подання спрямовано для 

розгляду до Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та доручено 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії розглянути дане подання на засіданні підкомітету. 

Заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко повідомила, 

що підкомітет розглянув вказане питання на своєму засіданні та запропонувала 

включити розгляд питання про подання Президента України про дострокове 

припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії до порядку 

денного засідання Комітету. 

Голова Комітету запропонував підтримати зазначені пропозиції і включити 

до порядку денного засідання Комітету організаційні питання, питання про 

підтримку та впровадження реформи децентралізації в Україні, питання про 

подання Президента України про дострокове припинення повноважень всього 

складу Центральної виборчої комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

Включити до порядку денного засідання Комітету організаційні питання, 

питання про підтримку та впровадження реформи децентралізації в Україні , 
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питання про подання Президента України про дострокове припинення 

повноважень всього складу Центральної виборчої комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 15 народних депутатів України, «Проти» – 1 

народний депутат України, «Утримались» – 7 народних депутатів України, «Не 

брали участі в голосуванні» – 3 народних депутати України. 

 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: доповідь спеціального посланника з питань реформ в Україні 

(децентралізація, добре врядування і публічна служба) Георга Мільбрадта на тему: 

«Реформа децентралізації: актуальний стан, наступні кроки та міжнародна 

співпраця». 

Г.Мільбрадт наголосив, що реформа децентралізації сприймається 

громадянами позитивно і є однією з найуспішніших реформ в Україні. 

Спеціальний посланник поінформував присутніх про хід процесу об’єднання 

територіальних громад, необхідність подальшого розмежування та розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування, а також запровадження дієвого 

механізму державного нагляду за законністю рішень органів місцевого 

самоврядування. У цьому сенсі Г.Мільбрадт нагадав, що Міністерство розвитку 

громад та територій України за підтримки міжнародних партнерів вже тривалий 

час напрацьовує пропозиції щодо законодавчого закріплення цього механізму та 

висловив сподівання на подальше успішне проведення реформ в Україні. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко за наслідками обговорення запропонував взяти 

надану інформацію до відома. 

 

Інформацію взято до відома. 

 

2.  

 СЛУХАЛИ: інформацію керівника Швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)  О.М. Гарнець про 

напрацювання Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в 

Україні» (DESPRO) у просуванні  реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації влади. 

О.Гарнець розповіла про основні етапи впровадження та напрямки діяльності 

Проекту, досвід співробітництва з Комітетом та висловила сподівання на 

подальшу плідну співпрацю.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко за наслідками обговорення запропонував взяти 

надану інформацію до відома. 

Інформацію взято до відома. 
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3.  

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Верховної Ради 

України, Представника Президента України у Верховній Раді України 

Р.Стефанчука про подання Президента України В.Зеленського про звільнення з 

посад членів Центральної виборчої комісії. 

Р.Стефанчук повідомив, що протягом позачергових парламентських виборів 

2019 року Центральна виборча комісія неодноразово проявляла політичну 

упередженість у вирішенні окремих питань, наслідком чого стали численні судові 

позови, у яких рішення, дії чи бездіяльність ЦВК були визнані судом 

протиправними. З огляду на зазначене Президент України відповідно до пункту 

21 частини першої статті 85 Конституції України вніс подання про звільнення з 

посад членів Центральної виборчої комісії: Басалаєвої Алли Валентинівни, 

Бернацької Наталії Іларіонівни, Вербенського Михайла Георгійовича, Діденка 

Олега Миколайовича, Євстігнєєва Андрія Сергійовича, Єфремової Ірини 

Олексіївни, Желтової Ольги Миколаївни, Конопольського Олега Миколайовича, 

Кустової Світлани Миколаївни, Лотюк Ольги Степанівни, Махніцької Катерини 

Григорівни, Плукаря Віталія Володимировича, Радченка Євгенія 

Володимировича, Сліпачук Тетяни Володимирівни, Шипілова Леонтія 

Миколайовича, Юзькової Тетяни Леонідівни.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету. 

Член Комітету А.Шкрум, Заступник голови Комітету І.Гузь, Перший 

заступник голови Комітету Р.Лозинський висловили сумніви щодо 

вмотивованості подання про звільнення членів Центральної виборчої комісії 

менш, ніж за рік після їх призначення. У зв’язку з цим Р.Лозинським було 

запропоновано надати можливість висловитись представникам громадських 

організацій, що здійснюють моніторинг виборчого процесу, щодо законності та 

демократичності останніх виборів.  

Заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко повідомила, 

що за результатами розгляду цього питання на засіданні підкомітету підкомітет 

рекомендує достроково припинити повноваження шляхом звільнення з посади 

всього складу Центральної виборчої комісії, доручити народним депутатам–

членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень 

усього складу Центральної виборчої комісії і рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради 

України відповідний проект Постанови за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

Голова Центральної виборчої комісії Т.Сліпачук нагадала присутнім, що 

строк повноважень Центральної виборчої комісії становить 7 років, що є 

гарантією її незалежності від політичного впливу інших суб’єктів владних 

повноважень, строк каденції яких є меншим. Т.Сліпачук зазначила, що 

міжнародні спостерігачі, які відслідковували виборчий процес, відмітили, що 

багато проблем, з якими стикнулася Центральна виборча комісія, є проблемами 
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виборчого законодавства і безладу в судовій практиці, а рівень довіри серед 

населення до Центральної виборчої комісії складає 77%, що є вищим за рівень 

довіри до будь-якого іншого органу влади. Голова Центральної виборчої комісії 

також надала пояснення щодо окремих аргументів, наведених у поданні глави 

держави про дострокове припинення повноважень складу Центральної виборчої 

комісії. 

Голова Комітету запропонував підтримати пропозиції підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, озвучені його 

головою А.Загоруйко. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 21 частини 

першої статті 85 Конституції України та статті 311 Закону України «Про 

Центральну виборчу комісію» і зважаючи на вмотивоване подання Президента 

України достроково припинити повноваження шляхом звільнення з посади всього 

складу Центральної виборчої комісії та у зв’язку з цим звільнити з посад членів 

цієї Комісії: 

Басалаєву Аллу Валентинівну, 

Бернацьку Наталію Іларіонівну, 

Вербенського Михайла Георгійовича, 

Діденка Олега Миколайовича, 

Євстігнєєва Андрія Сергійовича, 

Єфремову Ірину Олексіївну, 

Желтову Ольгу Миколаївну, 

Конопольського Олега Миколайовича, 

Кустову Світлану Миколаївну, 

Лотюк Ольгу Степанівну, 

Махніцьку Катерину Григорівну, 

Плукаря Віталія Володимировича, 

Радченка Євгенія Володимировича, 

Сліпачук Тетяну Володимирівну, 

Шипілова Леонтія Миколайовича, 

Юзькову Тетяну Леонідівну. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної 

виборчої комісії». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної 

виборчої комісії» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час  розгляду цього  питання  народному  депутату України,  Заступнику  Голови  
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Комітету, голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 16 народних депутатів України, «Проти» – 2 

народних депутата України, «Утримались» – 7 народних депутатів України, «Не 

брали участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                   ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

 

 

Секретар Комітету                ______________              Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

6 вересня 2019 року 

11 вересня 2019 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про будівельні 

норми» щодо удосконалення нормування у будівництві (реєстр.№ 1052, н.д. 

О.Шуляк, В.Криклій, В.Безгін, О.Маріковський) 

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та 

створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (реєстр. № 

1081, н.д. О.Шуляк, В.Криклій, В.Безгін, В.Струневич, Ю.Камельчук, Д.Наталуха, 

М.Федоров, Г.Бондар, Д.Гурін, О.Маріковський, А.Красносільська, Р.Підласа, 

А.Мотовиловець, О.Кубраков) 

3. Про проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України 

з поста (імпічмент) (реєстр. № 1012, Президент України В.Зеленський) 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади (реєстр. № 1066, н.д. П.Фролов, О.Шуляк, В.Криклій, 

В.Безгін, Р.Підласа, О.Оржель, М.Безугла) 

II. Питання адміністративно-територіального устрою 

5. Про перейменування села Рябухине Нововодолазького району Харківської 

області 

6. Про перейменування села Мелихівка Нововодолазького району 

Харківської області 

7. Про перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської області 

8. Про перейменування села Текуче Косівського району Івано-Франківської 

області 

III. Різне 

IV. Організаційні питання 

1. «Реформа децентралізації: актуальний стан, наступні кроки та міжнародна 

співпраця» 

2. «Напрацювання Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні» (DESPRO) у просуванні реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації влади» 

3. Про подання Президента України В.Зеленського про звільнення з посад 

членів Центральної виборчої комісії 
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