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Дзвінник М.Б. – державний експерт експертної групи з питань 

територіальної організації влади та виборчих процесів Директорату координації та 

оцінки регіональної політики секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Клименко К.О. – старший проектний менеджер Офісу реформ Кабінету 

Міністрів України України; 

Логінов О. В. – аналітик Аналітичного Центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Малярчук Л.Я. – радник директора програми U-LEAD; 

Мачульна О.І. – в.о. директора Департаменту місцевих бюджетів Міністерства 

фінансів України; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Негода В.А. – заступник Міністерства розвитку громад та територій України; 

Пліс Г.В. – заступник Міністра фінансів України; 

Лукеря І.М. – радник Прем’єр-міністра України; 

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

Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної 

організації влади та адміністративно-територіального устрою; 

Северин Ю.В. – керівник експертної групи з питань територіальної організації 

влади та виборчих процесів Директорату координації та оцінки регіональної 

політики секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Старосольська С.П. – заступник генерального директора Директорату координації 

та оцінки регіональної політики секретаріату Кабінету Міністрів України; 

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; 

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

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

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

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України; 

Шевель С.М. – юрист Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

об’єднаних територіальних громад». 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

I. Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо створення правових підстав для утворення агломерації як однієї з форм 

співробітництва територіальних громад (реєстр. № 2637, н.д. В.Безгін, А.Клочко, 

О.Шуляк, А.Загоруйко та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (реєстр. № 2653, н.д. В.Безгін, О.Корнієнко, А.Клочко, 
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Д.Микиша, О.Шуляк, О.Качура, Л.Білозір, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, 

О.Дунда, В.Іванов, І.Юнаков, О.Літвінов, Р.Лозинський та інші). 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним 

3. Проект Постанови про внесення змін до Додатку до Постанови Верховної 

Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України дев'ятого скликання» щодо предметів відання (реєстр. 

№  2292, н.д. С.Вельможний, А.Костін, В.Ватрас, Р.Князевич, О.Мережко). 

III. Організаційні питання 

4. Про визначення дати парламентських слухань «Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів». 

5. Про звернення окремих органів місцевого самоврядування щодо створення 

об’єднаних територіальних громад та реформування субрегіонального рівня 

адміністративно-територіального устрою України. 

6. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту порядку денного 

третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 року). 

7. Про План роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період третьої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 року). 

8. Про Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на лютий 2020 року. 

9. Про продовження роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

після закінчення другої сесії  Верховної Ради України дев’ятого скликання. 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом 

порядку денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу.  

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 23 народних депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 4 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
 

*** 

Голова Комітету А.Клочко запропонував висловити свої зауваження і пропозиції 

до порядку денного. 

Пропозицій не надійшло. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому.  

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 23 народних депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 4 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
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*** 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

I. Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо створення правових підстав для утворення агломерації як однієї з форм 

співробітництва територіальних громад (реєстр. № 2637, н.д. В.Безгін, А.Клочко, 

О.Шуляк, А.Загоруйко та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (реєстр. № 2653, н.д. В.Безгін, О.Корнієнко, А.Клочко, 

Д.Микиша, О.Шуляк, О.Качура, Л.Білозір, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, О.Дунда, 

В.Іванов, І.Юнаков, О.Літвінов, Р.Лозинський та інші). 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним 

3. Проект Постанови про внесення змін до Додатку до Постанови Верховної 

Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України дев'ятого скликання» щодо предметів відання (реєстр. 

№  2292, н.д. С.Вельможний, А.Костін, В.Ватрас, Р.Князевич, О.Мережко). 

III. Організаційні питання 

4. Про визначення дати парламентських слухань «Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів». 

5. Про звернення окремих органів місцевого самоврядування щодо створення 

об’єднаних територіальних громад та реформування субрегіонального рівня 

адміністративно-територіального устрою України. 

6. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту порядку денного 

третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 року). 

7. Про План роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період третьої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 року). 

8. Про Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на лютий 2020 року. 

9. Про продовження роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

після закінчення другої сесії  Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення правових підстав для 

утворення агломерації як однієї з форм співробітництва територіальних громад 

(реєстр. № 2637 від 19.12.2019), внесений народними депутатами України 

В.Безгіним, А.Клочком, О.Шуляк та іншими народними депутатами України. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою В.Безгін 

поінформував присутніх, що він є одним із авторів даного законопроекту і вказав, що 

законопроект внесений на розгляд Парламенту з метою вирішення проблеми 

збалансування інтересів територіальних громад великих міст та прилеглих сіл, селищ, 
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міст. Так, законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про 

співробітництво територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

запровадити нові форми співробітництва територіальних громад, такі як утворення 

агломерації та встановлення зони добросусідства для забезпечення раціонального 

використання та розвитку прилеглих суміжних територій суб’єктів співробітництва. 

Голова підкомітету повідомив, що Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України у своєму висновку відзначає, що поданий 

законопроект є концептуально вразливим, містить низку суперечливих приписів, 

що унеможливлює створення належних правових підстав для співробітництва 

територіальних громад у формі агломерації та вважає, що за результатами розгляду 

у першому читанні законопроект доцільно відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до уваги, що: 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

об’єднаних територіальних громад» не підтримує законопроект в запропонованій 

редакції, оскільки вважає, що положення законопроекту спрямовані на поширення 

сфери впливу великих міст на суміжні території, розширення меж їх власних 

повноважень за рахунок ресурсів сусідніх територіальних громад; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» в цілому підтримує ідею можливого виокремлення агломерації із загального 

механізму співробітництва територіальних громад. Разом з тим, Асоціація у своєму 

висновку наводить ряд недоліків законопроекту та вважає, що проект в такій редакції 

не може бути позитивно оцінений і потребує доопрацювання. 

В.Безгін запропонував від підкомітету - рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо створення правових підстав для утворення агломерації як однієї з форм 

співробітництва територіальних громад (реєстр. № 2637) за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначити його співдоповідачем з 

цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України. 

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 створення правових 

підстав для утворення агломерації як однієї з форм співробітництва територіальних 

громад (реєстр. № 2637 від 19.12.2019), внесений народними депутатами України 

В.Безгіним, А.Клочком, О.Шуляк та іншими народними депутатами України, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, Голову Комітету А.Клочка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 19 народних депутатів України, «Проти» – 1 

народний депутат України, «Утримались» – 5 народних депутатів України, «Не 

брали участі в голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
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2. 
 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань з питань 

адміністративно-територіального устрою В.Безгіна про проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (реєстр. 

№  2653), поданий народними депутатами України В.Безгіним, О.Корнієнком, 

А.Клочком та іншими народними депутатами України. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін поінформував присутніх, що він є одним із авторів даного законопроекту 

і вказав, що законопроект внесений з метою надання права Кабінету Міністрів 

України приймати рішення щодо визначення адміністративних центрів 

територіальних громад та територій територіальних громад, а також подавати до 

Верховної Ради України проекти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації 

районів, що дасть можливість завершити процес формування спроможних 

територіальних громад та утворити райони, які відповідають європейським 

вимогам та стандартам формування територіальних одиниць. 

Авторами законопроекту вносяться зміни до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», якими пропонується ввести поняття адміністративного 

центру територіальної громади та території територіальної громади, а також 

уповноважити Кабінет Міністрів України до прийняття закону про 

адміністративно-територіальний устрій України визначати адміністративні центри 

та території територіальних громад і подавати до Верховної Ради України проекти 

законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів. 

Голова підкомітету повідомив, що Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України у своєму висновку висловлює низку зауважень 

до положень законопроекту, зокрема щодо неузгодженості окремих його положень 

із нормами Конституції України та вважає, що за результатами розгляду у першому 

читанні законопроект доцільно відхилити. 

В.Безгін запропонував від підкомітету рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (реєстр. № 2653) за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначити його співдоповідачем з 

цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

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 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (реєстр. 

№  2653 від 20.12.2019), поданий народними депутатами України В.Безгіним, 

О.Корнієнком, А.Клочком та іншими народними депутатами 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 Комітету А.Клочка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 24 народних депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород О.Корнієнка про проект Постанови Верховної Ради України 

«Про внесення змін до Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про 

перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України 

дев'ятого скликання» щодо предметів відання» (реєстр. № 2292), поданий 

народними депутатами України С.Вельможним, А.Костіним, В.Ватрасом, 

Р.Князевичем, О.Мережком. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко поінформував, що проектом Постанови передбачається розширення 

предмету відання Комітету з питань правової політики шляхом віднесення до його 

компетенції сімейного законодавства, міжнародного приватного права та 

законодавства з питань забезпечення діяльності органів державної влади на 

деокупованих територіях України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Під час обговорення питання члени Комітету зауважили, що відповідно до 

пункту 13 Додатку до Постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 

року № 19-IX «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України дев’ятого скликання» питання, зокрема, законодавчого 

забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, центральних органів 

виконавчої влади, організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади 

віднесені до предмету відання Комітету з питань організації державної  влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і у зв’язку 

з цим, віднесення питання щодо забезпечення діяльності органів державної 

влади на деокупованих територіях України до предмету відання Комітету з 

питань правової політики призведе до дублювання повноважень зазначених 

комітетів Верховної Ради України в частині законодавчого забезпечення 

діяльності органів виконавчої влади.  

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко запропонував вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань 

Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, 

визначеному головним з підготовки і опрацювання даного проекту Постанови, 

рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні 

відхилити зазначений проект. 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань Регламенту, 

депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, визначеному 

головним з підготовки і опрацювання проекту Постанови Верховної Ради України 

«Про внесення змін до Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про 

перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України 

дев'ятого скликання» щодо предметів відання» (реєстр. № 2292), рекомендувати 

Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні 

відхилити зазначений проект. 

2. Надіслати цей висновок до Комітету з питань Регламенту, депутатської 

етики та організації роботи Верховної Ради України. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 23 народних депутати України, «Утримався» – 1 народний 

депутат України, «Не брали участі в голосуванні» – 3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про визначення дати 

парламентських слухань «Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи 

вирішення проблем постраждалих інвесторів». 

Голова Комітету А.Клочко нагадав присутнім, що періодичність проведення 

парламентських слухань встановлено частиною другою статті 233 Регламенту 

Верховної Ради України. Зокрема, парламентські слухання проводяться в сесійний 

період, як правило, не більше одного разу на місяць у дні тижня, що відводиться 

для роботи в комітетах, депутатських фракціях (депутатських групах). А.Клочко 
поінформував, що на сьогодні Комітетами Верховної Ради України вже подані 

заявки про проведення парламентських слуханнях у лютому, березні та травні 2020 

року. Голова Комітету А.Клочко зазначив, що беручи до уваги усі ці обставини - 

найближчою датою, яка може бути запропонована Комітетом для проведення 

парламентських слухань – 8 квітня 2020 року о 1200. 
Голова Комітету А.Клочко оголосив проект рішення Комітету з даного 

питання і запропонував його обговорити та підтримати. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Народний депутат України, голова підкомітету з питань захисту інвестицій в 

об'єкти будівництва О.Аліксійчук вказав, що попередньо проведені комітетські 

слухання з зазначеної тематики викликали певний суспільний резонанс, а 

запропонована дата проведення парламентських слухань – 8 квітня 2020 року 

дозволить їх якісно підготувати.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести 8 квітня 2020 року о 12 годині у Верховній Раді України 

парламентські слухання на тему: «Захист інвестицій в житлову нерухомість та 

шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів». 
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2. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 

третьої сесії Верховної Ради України ІХ скликання проект Постанови Верховної 

Ради України про проведення парламентських слухань на тему: «Захист інвестицій 

в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів» та 

за наслідками розгляду прийняти її у цілому. 

3. Визначити співдоповідачем від Комітету на парламентських слуханнях 

народного депутата України, заступника Голови Комітету О.Шуляк. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 24 народних депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань з питань 

адміністративно-територіального устрою В.Безгіна про звернення окремих органів 

місцевого самоврядування щодо створення об’єднаних територіальних громад та 

реформування субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою 

України. 

Голова підкомітету з питань з питань адміністративно-територіального 

устрою В.Безгін поінформував, що протягом роботи другої сесії Верховної Ради 

України до Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і за дорученням 

Голови Комітету до підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

надійшло понад 140 звернень від органів місцевого самоврядування різних рівнів 

майже з усіх регіонів України щодо окремих аспектів створення об’єднаних 

територіальних громад та реформування субрегіонального рівня адміністративно-

територіального устрою України. 

Найбільша кількість звернень надійшла з Львівської області – 17, Волинської 

– 15 та Черкаської – 12. 

В.Безгін зазначив, що більша частина звернень, а це понад 70 стосувалась 

реформування субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою 

України, а саме – органи місцевого самоврядування пропонували своє бачення 

територіального поділу відповідної області із визначенням адміністративних 

центрів майбутніх укрупнених районів, а також зверталися із проханням не 

ліквідовувати відповідний район. Інша частина звернень стосувалась питань 

створення об’єднаних територіальних громад та внесення змін до перспективних 

планів формування територій громад областей. В більшій частині звернень, а це 

понад 30 органи місцевого самоврядування зверталися із проханням не укрупняти 

вже створені ОТГ та не ліквідовувати ОТГ чисельність населення яких становить 

менше 5 тис мешканців. 

Голова підкомітету з питань з питань адміністративно-територіального 

устрою В.Безгін звернув увагу, що на сьогодні в Мінрегіоні за участі представників 

органів місцевого самоврядування, обласних державних адміністрацій, народних 

депутатів України та експертів проводяться консультації щодо доопрацювання 

перспективних планів формування територій громад областей, на яких 

обговорюються пропозиції, напрацьовані міжвідомчими робочими групами при 
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ОДА з підготовки перспективних планів до майбутніх конфігурацій громад. 

Також поінформував, що планом роботи Комітету на період третьої сесії Верховної 

Ради України передбачено проведення виїзних засідань підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою щодо моделювання адміністративно-

територіальних одиниць базового та субрегіонального рівня до Одеської, Сумської, 

Львівської, Закарпатської, Житомирської, Рівненської та Запорізької областей, під 

час яких також будуть обговорюватись проблемні питання формування громад та 

моделювання районів відповідного регіону. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
Взяти інформацію про звернення окремих органів місцевого самоврядування 

щодо створення об’єднаних територіальних громад та реформування 

субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою України до 

відома. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 23 народних депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 4 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про пропозиції 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування до проекту порядку денного третьої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання  (лютий - липень 2020 року) 

Д.Ісаєнко звернув увагу на вимоги статті 13 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» та статті 21 Регламенту Верховної Ради України та 

запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Заступник Голови Комітету А.Загоруйко ще раз звернула увагу членів 

комітету на третій розділ Пропозицій щодо законопроектів, які пропонується не 

включати до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити Пропозиції Комітету до 

проекту порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити Пропозиції Комітету до проекту порядку денного третьої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 року) з 

подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. 

2. Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради для підготовки зведеного 

документа. 

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

Дмитра Ісаєнка. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 25 народних депутатів України, «Не брали 

участі в голосуванні» – 2 народних депутати України.  

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про План роботи 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на період третьої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 року)  
Д.Ісаєнко звернув увагу на вимоги статей 13, 41 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України», поінформував про планування роботи Комітету 
на період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та 
запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити План роботи Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на період третьої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання. 

УХВАЛИЛИ:  

1.Затвердити План роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2020 

року) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. 

2. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

секретаря Комітету Дмитра Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 25 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народних депутати України.  

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на лютий 2020 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на лютий 2020 року. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на лютий 

2020 року. 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 
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3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря 

Комітету Дмитра Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 25 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народних депутати України.  

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про продовження роботи 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на період після закінчення другої сесії  

Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Продовжити роботу Комітету після закінчення другої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання на період з 27 січня по 3 лютого 2020 року. 

2.Доручити Голові Комітету поінформувати про дане рішення Голову 

Верховної Ради України та Керівника Апарату Верховної Ради України. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 24 народних депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 3 народних депутати України.  

Рішення прийнято. 

 

*** 

                                                         РІЗНЕ. 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував членів Комітету, що в електронному 

комітеті завантажено інформацію про окремі показники роботи комітетів – лідерів, 

які сформовані на основі інформації Головного організаційного управління 

Апарату Верховної Ради України станом на 10 січня цього року. За цими 

показниками наш Комітет упевнено займає провідні позиції як за обсягами, так і за 

ефективністю і оперативністю роботи над проектами законів серед інших комітетів 

Парламенту. Так, за кількістю прийнятих законів – 10, Комітет перебуває на 4 

місці, водночас за співвідношенням розглянутих законопроектів і прийнятих за 

результатами розгляду законів – з 16 прийнято 10, а це 63 відсотки, ми 

поступаємося лише комітетам, які супроводжують питання ратифікації, де немає 

змін до законів, пропозицій і поправок, другого читання. Окрім того, за кількістю 

законопроектів, підготовлених до розгляду на пленарних засіданнях Верховної 

Ради України, Комітет знаходиться на 3 місці – Комітетом повністю підготовлено 

9 законопроектів. Таким чином, частка підготовлених Комітетом законопроектів 

до розгляду – 9 із 43, склала 21 відсоток і за даним показником Комітет також 

займає провідне 3 місце серед комітетів Верховної Ради. 

Разом з тим, Голова Комітету зауважив, що існуюча статистична звітність не 

повною мірою відображає зміст, обсяги і строки роботи над законопроектами в 

комітетах. Так, зокрема, опрацювання 17 пропозицій Президента України до 

повернутого ним Виборчого кодексу України потребувало від нас фактично 



 13 

співмірних зусиль із підготовкою нової редакції цього документу. Загалом було 

підготовлено 4 книги, 42 розділи, 289 статей Виборчого кодексу України, 

проведено – 6 засідань Робочої групи Комітету, 3 засідання Робочої групи за участі 

представників депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України, 2 робочі 

наради у Центральні виборчій комісії та Міністерстві юстиції України, 10 засідань 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії, 5 засідань Комітету. 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував членів Комітету, що на засіданні 

присутній партнер Комітету – Всеукраїнська асоціація центрів надання 

адміністративних послуг і серед функцій Асоціації є представлення інтересів та 

потреб громадян та формування спроможних громад, які здатні задовольнити 

потреби населення, зокрема у сфері надання адміністративних послуг. Сьогодні у 

партнера приємна новина, адже до Асоціації приєднуються ще 8 нових членів – 

ЦНАПи, які утворені органами місцевого самоврядування міста Чорноморськ, 

Олександрія, Кролевецької ОТГ, громади міста Українка та села Плюти, 

Заболотцівської ОТГ, Шахівської ОТГ, Байковецької ОТГ, Крижанівської сільської 

ради. Голова запропонував привітати нових членів Асоціації. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував, що членам Комітету роздано для 

ознайомлення узагальнену інформацію про присутність народних депутатів – 

членів Комітету на засіданнях Комітету у період роботи 2 сесії і запропонував взяти 

дану інформацію до відома та зробити висновки. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував членів Комітету, що Рішенням 

Комітету від  4 грудня 2019 року Заступника Голови Комітету О.Шуляк обрано 

керівником Робочої групи з розроблення проекту закону щодо захисту майбутніх 

інвестицій в житлову забудову та запобігання появи нових проблемних об’єктів 

будівництва та доручено сформувати її персональний склад. Голова Комітету 

запропонував О.Шуляк поінформувати Комітет про стан справ по формуванню її 

персонального складу та поінформувати про план дій з підготовки відповідного 

законопроекту.  

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

15 січня 2020 року 

I. Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо створення правових підстав для утворення агломерації як однієї з форм 

співробітництва територіальних громад (реєстр. № 2637, н.д. В.Безгін, А.Клочко, 

О.Шуляк, А.Загоруйко та інші). 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (реєстр. № 2653, н.д. В.Безгін, О.Корнієнко, А.Клочко, 

Д.Микиша, О.Шуляк, О.Качура, Л.Білозір, А.Загоруйко, Д.Ісаєнко, О.Дунда, 

В.Іванов, І.Юнаков, О.Літвінов, Р.Лозинський та інші). 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним 

3. Проект Постанови про внесення змін до Додатку до Постанови Верховної 

Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України дев'ятого скликання» щодо предметів відання (реєстр. 

№  2292, н.д. С.Вельможний, А.Костін, В.Ватрас, Р.Князевич, О.Мережко). 

III. Організаційні питання 

4. Про визначення дати парламентських слухань «Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів». 

5. Про звернення окремих органів місцевого самоврядування щодо створення 

об’єднаних територіальних громад та реформування субрегіонального рівня 

адміністративно-територіального устрою України. 

6. Про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту порядку денного 

третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання  (лютий - липень 2020 року). 

7. Про План роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період третьої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2020 року). 

8. Про Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на лютий 2020 року. 

9. Про продовження роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

після закінчення другої сесії  Верховної Ради України дев’ятого скликання. 


