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Ващенко К.О. – державний секретар Міністерства фінансів України; 

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

та адміністративно-територіального устрою Департаменту публічного права 

Міністерства юстиції України; 

Гурневич В.В. – начальник соціально-економічного відділу Профспілки 

працівників державних установ України; 

Гусєва Ю.В. – заступник Міністра Кабінету Міністрів України; 

Даниленко О.Ю. – заступник Голови Секретаріату Української асоціації 

районних та обласних рад; 

Делланс С. – програмний директор «U-LEAD з Європою» від Sida; 

Діденко І.М. – директор юридичного Департаменту Рахункової палати; 

Дроп’ятий Є.М. – заступник Голови Федерації профспілок України; 

Заболотний А.В. –  заступник голови  Національного агентства України з 

питань державної служби; 

Ільєнко А. – заступник директора департаменту землеустрою, використання 

та охорони земель - начальник відділу використання земель 

сільськогосподарського призначення  Державної служба України з питань 

геодезії, картографії та кадастру; 

Йепсен Г. – старший міжнародний радник Міжнародної фундації виборчих 

систем (IFES) в Україні; 

Клим Р.В. – державний експерт експертної групи з питань трудових 

відносин Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної 

політики України; 

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

Міністрів України; 

Козіна В.В. – консультант з правових питань Програми «U-LEAD з 

Європою»; 

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

Коцюруба О.О. – представник юридичного відділу Громадянської мережі 

«ОПОРА»; 

Крупеня С.В – представник ЖК «Східна Брама»; 

Лахно О. О. – представник ЖК «Флагман»; 

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного Центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Лукінюк М.В. – національний експерт проекту Ради Європи «Сприяння 

участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні»; 

Макацарія С.М. – заступник директора Департаменту місцевих бюджетів 

Міністерства фінансів України; 

Малярчук Л.Я. – радник з правових питань Програми «U-LEAD з Європою»; 

Матвієнко С.В. – голова Ради Громадської організації «Лабораторія 

законодавчих ініціатив»; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування  «Асоціація міст України»; 
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Павлюк О.В – керівник експертної групи розвитку місцевого 

самоврядування Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Міністерства розвитку громад та територій України; 

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

місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС); 

Піжук Ю.М. – голова Профспілки працівників державних установ України; 

Плукар В.В. – заступник Голови Центральної виборчої комісії; 
Поліщук В.П. – радник з правових питань Програми «U-LEAD з Європою»; 

Полтавець В.Д. – виконавчий директор Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»; 

Рожкова Л.О. – директор Департаменту видатків бюджету органів влади 

Міністерства фінансів України; 

Северин Ю. В. – Керівник експертної групи з питань забезпечення реалізації 

виборчих прав Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату 

Кабінету Міністрів України; 

Сташків Т.О. – начальник відділу права на працю Департаменту 

моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини; 

Тимощук В. П. – головний експерт Програми «U-LEAD з Європою»; 

Ткачук А.Ф. – директор Інституту громадянського суспільства; 

Третяк Ю.І. – керівник Групи радників з впровадження державної 

регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою»; 

Федченко Л.О. – консультант з правових питань Програми «U-LEAD з 

Європою»; 

Хорват А. – заступник директора Програми «U-LEAD з Європою»; 

Чаплінський Ю.М. – заступник Міністра розвитку громад та територій 

України з питань європейської інтеграції; 

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

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України; 

Шастова І.В. – представник ЖК «Флагман». 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про добровільне 

об'єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження 

перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки 

Крим, областей (реєстр. № 2189, друге читання). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (реєстр. 

№2260, друге читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення інституційного механізму здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (реєстр. № 2282, 

н.д. Г.Третьякова, В.Безгін, С.Гривко, Л.Білозір). 
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4. Проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною 

ініціативою (реєстр. № 1123, н.д. В.Німченко, Н.Королевська, Ю.Солод, 

Н.Шуфрич, Ю.Іоффе, В.Рабінович). 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

5. Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та 

інших законодавчих актів щодо планування використання земель (реєстр. 

№2280, н.д. А.Чорноморов, А.Нагаєвський, О.Шуляк та інші). 

III. Організаційні питання 

6. Про Рекомендації комітетських слухань «Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів», які 

відбулися 4 листопада 2019 року. 

7. Про діяльність напрямку з покращення якості надання адміністративних 

послуг для населення програми «U-LEAD з Європою». 

8. «Становлення законодавства про державну регіональну політику: етапи, 

результати, виклики». 

9. «Державна регіональна політика: проблеми реалізації та можливі шляхи 

їх вирішення».  

IV. Різне 

*** 
 

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» – 21 народний депутат України, «Не брали участі в голосуванні» – 

7  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова Комітету проінформував присутніх, що до Комітету надійшли 3 

звернення: 

- від Центральної виборчої комісії з інформацією про те, що на майданчику 

ЦВК планується створити Експертну групу з виборчих питань громадян; 

- від Ради національної безпеки і оборони України з інформацією про те, що 

в апараті РНБОУ створюється Робоча група з питань забезпечення роботи 

Головного ситуаційного центру України за наступними напрямками безпеки: 

зовнішньополітична, державна безпека, воєнна та безпека державного кордону, 

внутрішньополітична, економічна, соціальна та гуманітарна, науково-

технологічна, екологічна, інформаційна та кібернетична; 

- від Міністерства у справах ветеранів, тимчасових окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України з інформацією про те, що в Міністерстві 
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створюється Робоча група з розробки комплексної програми забезпечення 

житлом ветеранів АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб України. 

Голова Комітету А.Клочко зазначив, що Комітету необхідно делегувати 

своїх представників до вказаних груп, тому запропонував розглянути дані 

звернення у розділі «Організаційні питання». 

Також А.Клочко запропонував у розділі «Різне» обговорити питання 

дорадчих інститутів Комітету, таких як позаштатні консультанти Комітету та 

Громадська рада при Комітеті. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко оголосив пропозицію включити до розділу «Організаційні питання» 

проекту порядку денного засідання Комітету питання про створення Робочої 

групи Комітету з питань удосконалення нагородної справи України. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко внесла 

пропозицію включити до проекту порядку денного засідання Комітету і 

розглянути першим у порядку черговості питання щодо окремих положень 

проекту Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978). 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував в розділі «Різне» обговорити пропозицію по зміні 

розкладу роботи Комітету в контексті співпраці з європейськими партнерами. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому з урахуванням пропозицій. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував перенести розгляд питання 

«Становлення законодавства про державну регіональну політику: етапи, 

результати, виклики» та питання «Державна регіональна політика: проблеми 

реалізації та можливі шляхи їх вирішення» на одне із наступних засідань 

Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 22 народних депутати України, «Не брали участь у голосуванні» – 

6  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Щодо окремих положень проекту Виборчого кодексу України (реєстр. 

№0978). 

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

об'єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження 
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перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки 

Крим, областей (реєстр. № 2189, друге читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (реєстр. 

№2260, друге читання). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення інституційного механізму здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (реєстр. № 2282, 

н.д. Г.Третьякова, В.Безгін, С.Гривко, Л.Білозір). 

5. Проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною 

ініціативою (реєстр. № 1123, н.д. В.Німченко, Н.Королевська, Ю.Солод, 

Н.Шуфрич, Ю.Іоффе, В.Рабінович). 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

6. Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та 

інших законодавчих актів щодо планування використання земель (реєстр. 

№2280, н.д. А.Чорноморов, А.Нагаєвський, О.Шуляк та інші). 

III. Організаційні питання 

7. Про Рекомендації комітетських слухань «Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів», які 

відбулися 4 листопада 2019 року. 

8. Про створення Робочої групи Комітету з питань удосконалення 

нагородної справи України. 

9. Про звернення Центральної виборчої комісії. 

10. Про лист Ради національної безпеки і оборони України. 

11. Про лист Міністерства у справах ветеранів, тимчасових окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України. 

12. Про діяльність напрямку з покращення якості надання адміністративних 

послуг для населення програми «U-LEAD з Європою». 

IV. Різне 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко щодо окремих положень проекту Виборчого кодексу України 

(реєстр. № 0978), рекомендованого Комітетом з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 15 

листопада 2019 року для прийняття Верховною Радою України з врахуванням 

пропозицій Президента України. 

Доповідач повідомила, що враховуючи доручення Комітету щодо техніко-

юридичного покращення окремих положень остаточного тексту Виборчого 

кодексу, підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії продовжив аналіз та вивчення пропозицій Президента 

України до Виборчого кодексу України. За наслідками даної роботи була 

підготовлена порівняльна таблиця з поглибленим відображенням по суті 

пропозицій Президента України. Таке поглиблене відображення торкається 

статей: 36, 51, 57, 58, 60, 61, 62, 84, 104, 105, 107, 140, 159, 160, 162, 211, 233. І 
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стосується таких питань, як врахування інтересів осіб з інвалідністю, протидія 

прихованій агітації, можливості громадських організацій мати офіційних 

спостерігачів у Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу, 

сертифікації керівного складу окружних виборчих комісій, також підстави для 

відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидатів за зверненням СБУ до 

Центральної виборчої комісії.  

Голова підкомітету А.Загоруйко оголосила пропозицію підкомітету 

рекомендувати Комітету внести зміни до окремих положень проекту Виборчого 

кодексу України (реєстр. № 0978), рекомендованого Комітетом з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування 15 листопада 2019 року для прийняття Верховною Радою 

України з врахуванням пропозицій Президента України та рекомендувати 

Верховній Раді України при прийнятті кожної з пропозицій Президента України 

до Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978) та прийнятті проекту Виборчого 

кодексу України в цілому як закон, статті 2, 3, 7, 10, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 47, 

49, 50-65, 68, 82, 84, 85, 93, 94, 98, 99, 103, 104-107, 109-114, 117, 118, 121, 128, 

131-134, 140, 154, 159, 160, 162, 164, 165, 167-169, 173, 176, 179, 191, 211, 233, а 

також окремі положення Розділу ХХXІ «Перехідні та прикінцеві положення» 

прийняти в редакції Комітету від 4 грудня 2019 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, представник Офісу Президента України - Генеральний 

директор Директорату з питань регіональної політики та децентралізації 

О.Бугай. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозиції 

підкомітету щодо окремих положень проекту Виборчого кодексу України 

(реєстр. № 0978) та визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України Заступника Голови Комітету, голову 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до окремих положень проекту Виборчого кодексу України 

(реєстр. № 0978), рекомендованого Комітетом з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 15 

листопада 2019 року для прийняття Верховною Радою України з врахуванням 

пропозицій Президента України. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України при прийнятті кожної з 

пропозицій Президента України до Виборчого кодексу України (реєстр. № 0978) 

та прийнятті проекту Виборчого кодексу України в цілому як закон, статті 2, 3, 

7, 10, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 47, 49, 50-65, 68, 82, 84, 85, 93, 94, 98, 99, 103, 104-

107, 109-114, 117, 118, 121, 128, 131-134, 140, 154, 159, 160, 162, 164, 165, 167-

169, 173, 176, 179, 191, 211, 233, а також окремі положення Розділу ХХXІ 

«Перехідні та прикінцеві положення» прийняти в редакції Комітету від 4 грудня 

2019 року. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з 
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питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 20 народних депутатів України, «Утримались» – 4 народних депутата 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 4  народних депутата України. 

 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

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

до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо 

спрощення процедури затвердження перспективних планів формування 

територій громад Автономної Республіки Крим, областей (реєстр. № 2189, друге 

читання). 

Голова підкомітету В.Безгін зазначив, що до розгляду даного законопроекту 

в другому читанні від 7 народних депутатів України подано 13 поправок та 

пропозицій. Він повідомив, що за наслідками розгляду на засіданні підкомітету 

вказаних поправок та пропозицій, підкомітет з питань адміністративно-

територіального устрою рекомендує Комітету відхилити всі 13 поправок та 

пропозицій. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію перейти до розгляду 

пропозицій та поправок, що надійшли до даного законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію відхилити 

всі 13 поправок та пропозицій, що надійшли від 7 народних депутатів України 

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

добровільне об'єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури 

затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної 

Республіки Крим, областей (реєстр. №2189): 

«За» – 22 народних депутати України, «Утримались» – 3 народних депутати 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

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

добровільне об'єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури 

затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної 

Республіки Крим, областей (реєстр. № 2189), за результатами розгляду в другому 

читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

Також, Голова Комітету оголосив пропозицію визначити доповідачем з 

цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного 
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депутата України, голову підкомітету з питань адміністративно-територіального 

устрою В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої 

статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо 

спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій 

громад Автономної Республіки Крим, областей (реєстр. № 2189), за результатами 

розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна.  

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 21 народний депутат України, «Утримались» – 3 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 4 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 Закону України про внесення змін до 

деяких законів України (реєстр. № 2260, друге читання). 

О.Корнієнко повідомив, що за наслідками розгляду на засіданні 

підкомітету пропозицій та поправок до даного законопроекту, підкомітетом було 

підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 302 поправки і пропозиції, що 

надійшли від 29 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких: 145 

пропонується врахувати, 31 – врахувати частково, 44 – враховати редакційно, 63 

– відхилити, 19 – залишено на додатковий розгляд на засіданні Комітету. 

Голова підкомітету О.Корінєнко оголосив пропозицію перейти до розгляду 

пропозицій та поправок, що надійшли до даного законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, заступник Міністра Кабінету Міністрів України Ю.Гусєва,  

Державний секретар Міністерства фінансів України К.Ващенко, народний 

депутат України А.Красносільська. 

За результатами розгляду пропозицій та поправок до проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законів України (реєстр. № 2260): 

«Враховано» – пропозиції та поправки з №№ 8, 21, 37, 42, 44, 60, 63, 66, 71, 

74, 76, 77, 79, 90, 91, 94, 97, 99, 101, 102, 103, 109, 110, 112, 116, 119, 135, 137, 

140, 141, 144, 145, 146, 148, 151, 152, 154, 157, 161, 166, 170, 177, 180, 181, 182, 

183, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 196, 201, 202, 203, 205, 210, 211, 2141, 215, 

220, 221, 223, 224, 226, 227, 236, 243, 252, 255, 256, 257, 258, 269, 275, 276, 280, 

283, 284, 287, 293, 294, 295, 296, 298, 300. 

Рішення прийняті. 
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«Враховано частково» – пропозиції та поправки з №№ 1, 4, 5, 6, 14, 15, 18, 

27, 45, 47, 49, 52, 53, 106, 113, 124, 126, 129, 133, 165, 168, 171, 172, 184, 206, 209, 

214, 218, 229, 261, 292. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано редакційно» – пропозиції та поправки з №№ 12, 13, 19, 31, 46, 

73, 83, 92, 104, 108, 123, 132, 138, 139, 143, 147, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 164, 

167, 178, 187, 195, 197, 198, 199, 204, 207, 208, 217, 228, 239, 246, 247, 248, 2481, 

253, 259, 266, 277, 278, 281, 282, 286, 291. 

Рішення прийняті. 

 

«Відхилено» – пропозиції та поправки з №№ 2, 3, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

93, 95, 96, 98, 100, 105, 107, 111, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 125, 127, 128, 130, 

131, 134, 136, 142, 149, 150, 153, 163, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 185, 192, 200, 

212, 213, 216, 219, 222, 225, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 

244, 245, 249, 250, 251, 254, 260, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 

274, 279, 285, 288, 289, 290, 297, 299. 

Рішення прийняті. 

 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України» (реєстр. № 2260), поданий народними депутатами України 

А.Шкрум, В.Безгіним, М.Безуглою, О.Корнієнком, за наслідками розгляду в 

другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому, та у разі прийняття 

законопроекту за результатами розгляду в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного Закону на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

Також, Голова Комітету А.Клочко запропонував визначити співдоповідачем 

на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду даного питання 

народного депутата України, голову підкомітету з питань організації державної 

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

символів та державних нагород О.Корнієнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України» (реєстр. № 2260), поданий 

народними депутатами України А.Шкрум, В.Безгіним, М.Безуглою, 

О.Корнієнком, за наслідками розгляду в другому читанні прийняти в другому 

читанні та в цілому. 
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2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому пропонуємо доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного Закону на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

3. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду даного питання народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та державних нагород О.Корнієнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 19 народних депутатів України, «Утрималось» – 2 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 7  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо створення 

інституційного механізму здійснення громадського контролю за діяльністю 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування (реєстр. № 2282, н.д. 

Г.Третьякова, В.Безгін, С.Гривко, Л.Білозір). 

Доповідач зазначив, що законопроектом вносяться зміни до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про судовий 

збір» та Кодекс адміністративного судочинства України. Основними завданнями 

законопроекту є закріплення на законодавчому рівні інституту громадського 

контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та законністю 

прийнятих ними рішень в інтересах територіальних громад, закріплення 

конкретних форм та інструментів здійснення громадянами такого контролю. 

Даним законопроектом пропонується передбачити у Кодексі адміністративного 

судочинства України окремо скорочену процедуру розгляду позовних заяв від 

суб'єктів здійснення громадського контролю. У Законі України «Про судовий 

збір» пропонується надати можливість громадянам, що здійснюватимуть 

громадський контроль, клопотати перед судом про відстрочення та розстрочення 

сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати. 

Д.Гурін поінформував присутніх, що на засіданні підкомітету з питань 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення було 

запропоновано авторам доопрацювати законопроект по питанням 

розповсюдження права громадського контролю на інші інститути 

громадянського суспільства, профспілки і їх асоціації, асоціації роботодавців і 

політичні партії, узгодження процедур адміністративного судочинства з 

практикою Європейського суду з прав людини щодо завчасного інформування 

сторін та гармонізувати термінологію законопроекту із законами України щодо 

предмету позову суб'єктів громадського контролю. 
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Голова підкомітету Д.Гурін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України включити до 

порядку денного другої сесії проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо створення інституційного механізму здійснення громадського 

контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування» (реєстр. 

№ 2282, н.д. Г.Третьякова, В.Безгін, С.Гривко, Л.Білозір) та за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти даний законопроект за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував перенести розгляд питання про 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення інституційного механізму здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (реєстр. № 2282, 

н.д. Г.Третьякова, В.Безгін, С.Гривко, Л.Білозір), у зв’язку із необхідністю 

довивчення вказаного законопроекту та його доопрацювання авторами. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перенести розгляд питання про проект Закону України про внесення змін 

до деяких законів України щодо створення інституційного механізму здійснення 

громадського контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування (реєстр. № 2282, н.д. Г.Третьякова, В.Безгін, С.Гривко, 

Л.Білозір). 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 19 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 9 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про проект Закону України про всеукраїнський та місцеві 

референдуми за народною ініціативою (реєстр. № 1123, н.д. В.Німченко, 

Н.Королевська, Ю.Солод, Н.Шуфрич, Ю.Іоффе, В.Рабінович). 

Доповідач повідомила, що законопроектом запропоновано визначити 

основні засади, види референдумів за народною ініціативою (в залежності від 

змісту питань, що є предметом голосування на референдумі), порядок 

ініціювання, організації та проведення всеукраїнських і місцевих референдумів 

за народною ініціативою, правові наслідки рішень, що приймаються на таких 

референдумах, порядок фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

організації та проведення всеукраїнських і місцевих референдумів за народною 

ініціативою, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються 

референдумів за народною ініціативою. 

А.Загоруйко зазначила, що за наслідком розгляду вказаного законопроекту 

на засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії, підкомітет загалом підтримує ініціативу авторів 
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законопроекту, однак вважає за необхідне зазначити, що деякі положення 

законопроекту суперечать нормам Конституції України. 

Також, Заступник Голови Комітету А.Загоруйко поінформувала присутніх, 

що до Комітету надійшли висновки щодо вказаного законопроекту від низки 

суб’єктів. Так, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку висловлює зауваження до законопроекту, переважна 

більшість з яких стосується того, що положення законопроекту або мають ознаки 

неконституційності, або не узгоджується з приписами Конституції України та 

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно 

повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

За висновком Комітету з питань антикорупційної політики у законопроекті 

виявлено корупціогенні фактори – законопроект не відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначає, що 

законопроект містить значну кількість неузгоджених позицій, реалізація 

законопроекту потребуватиме значних додаткових видатків з державного та 

місцевих бюджетів на підготовку та проведення референдумів. Законопроект не 

відповідає вимогам статті 27 Бюджетного кодексу України в частині 

необхідності подання суб’єктом права законодавчої ініціативи до законопроекту, 

прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, фінансово-економічних 

обґрунтувань (включаючи відповідні розрахунки). 

Міністерство юстиції України у висновку надає зауваження до 

законопроекту, а також звертає увагу на те, що окремі положення законопроекту 

не відповідають Конституції України та не узгоджуються з іншими 

законодавчими актами. 

Центральна виборча комісія наголошує на необхідності законодавчого 

врегулювання правових засад, організації та порядку проведення 

всеукраїнського та місцевого референдумів з метою реалізації вимог Конституції 

та законів України водночас зауважує, що питання політичної доцільності, до 

яких належить, зокрема, визначення предмета всеукраїнського та місцевого 

референдумів, правових наслідків таких референдумів, їх співвідношення з 

іншими формами безпосередньої демократії та встановленими повноваженнями 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виходять за межі 

експертних повноважень Центральної виборчої комісії. 

До Комітету надійшов висновок Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» із зауваженнями до законопроекту, а 

також висновок Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

об’єднаних територіальних громад», в якому Асоціація погоджується з 

висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України та вважає за доцільне повернути законопроект суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська 

асоціація районних та обласних рад» вбачає необхідність напрацювання 

комплексного закону про народовладдя та надає пропозиції щодо врегулювання 

порядку проведення місцевого референдуму. 
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Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого 

самоврядування Національної академії правових наук України у своєму науково-

консультативному висновку звертає увагу на недоліки, які містить законопроект 

та висловлює численні зауваження до нього. Зокрема, у висновку наголошується 

на тому, що в загальних нормах законопроекту, присвячених організації та 

проведенню місцевих референдумів, не врахована можливість проведення даних 

референдумів в межах об’єднаних територіальних громад, в положеннях 

законопроекту наведено невичерпний перелік питань, що можуть виноситися на 

місцевий референдум, не вказано певних конкретних меж цих питань, не 

розкрито сутності поняття «питання місцевого значення» та їх обсяги, вказується 

на необхідність вирішити питання обов’язковості рішень, прийнятих на 

референдумах, їх впровадження без додаткового впливу на цей процес 

відповідних органів державної влади чи місцевого самоврядування тощо. 

У висновку Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа 

«Опора» зазначається, що законопроект не відповідає Конституції України та 

міжнародним стандартам, водночас Громадська організація «Центр політико-

правових реформ» у своєму висновку вказує на те, що законопроект регулює 

лише проведення національного та місцевого референдумів за народною 

ініціативою та ігнорує передбачені Конституцією України випадки 

обов’язкового призначення всеукраїнського референдуму і рекомендує 

відхилити законопроект. 

За висновком Інституту держави і права імені В.М. Корецького 

Національної академії наук України законопроект містить системні недоліки та 

протиріччя сутнісного і змістовного характеру та є таким, що не відповідає 

Конституції України. Згідно з узагальнюючим висновком законопроект потребує 

відхилення. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету рекомендувати Верховній Раді України  проект Закону 

України про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою 

(реєстр. № 1123), внесений народними депутатами України В.Німченком, 

Ю.Бойком, Н.Королевською та іншими, за наслідками розгляду в першому 

читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України В.Німченко. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України  проект Закону України про всеукраїнський та місцеві референдуми за 

народною ініціативою (реєстр. № 1123), внесений народними депутатами 

України В.Німченком, Ю.Бойком, Н.Королевською та іншими, за наслідками 

розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання.  

Також Голова Комітету вніс пропозицію визначити співдоповідачем з цього 

питання на пленарному засіданні Верховної Ради України Заступника Голови 

Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою (реєстр. 

№1123), внесений народними депутатами України В.Німченком, Ю.Бойком, 

Н.Королевською та іншими, за наслідками розгляду в першому читанні 

повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

А.Загоруйко. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 17 народних депутатів України, «Проти» – 2 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 9  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань містобудування, 

благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар про 

проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та 

інших законодавчих актів щодо планування використання земель (реєстр. 

№2280, н.д. А.Чорноморов, А.Нагаєвський, О.Шуляк та інші). 

Доповідач зазначила, що законопроектом пропонується врегулювання 

питань встановлення меж громад; комплексного просторового планування 

територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох видів 

містобудівної документації та документації із землеустрою; унормування 

питань, пов’язаних із її затвердженням; нормування формування електронної 

картографічної основи для планування території; забезпечення реального зв’язку 

програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового 

планування, а також створення прозорого та неконфліктного механізму 

врахування громадських та приватних інтересів через прозорі громадські 

обговорення. 

Голова підкомітету повідомила, що проектом передбачається внести зміни 

до 7 законодавчих актів України, а саме, Земельного та Водного кодексів 

України, законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про відчуження земельних 

ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають 

у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності», «Про місцеве самоврядування в Україні». Однак Г.Бондар, 

звернула увагу присутніх на численні неузгодження між положеннями 

законопроекту та діючими нормами законодавства України. 

Також доповідач поінформувала присутніх, що Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку зазначає, що 

законопроект за результатами розгляду в першому читанні доцільно направити 

на доопрацювання. 
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Голова підкомітету Г.Бондар оголосила пропозицію підкомітету – вважати 

за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань аграрної 

та земельної політики, визначеного головним з підготовки і опрацювання даного 

законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів 

щодо планування використання земель (реєстр. № 2280 від 17.10.2019), поданий 

народними депутатами України А.Чорноморовим, А.Нагаєвським, Д.Костюк, 

О.Шуляк та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, аналітик Аналітичного Центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» О.Логінов. 

О.Логінов повідомив, що Всеукраїнська асоціація органів місцевого 

самоврядування  «Асоціація міст України» рекомендує даний законопроект 

повернути на доопрацювання, оскільки є суперечності із Земельним кодексом, а 

саме: не визначена процедура автоматичного повідомлення органів місцевого 

самоврядування щодо отриманих повідомлень про надання земельних ділянок. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – вважати за доцільне 

запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики, визначеного головним з підготовки і опрацювання даного 

законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів 

щодо планування використання земель (реєстр. № 2280 від 17.10.2019), поданий 

народними депутатами України А.Чорноморовим, А.Нагаєвським, Д.Костюк, 

О.Шуляк та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу та надіслати даний Висновок Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань аграрної та земельної політики, визначеного головним з підготовки і 

опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради 

України проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України 

та інших законодавчих актів щодо планування використання земель (реєстр. №2280 

від 17.10.2019), поданий народними депутатами України А.Чорноморовим, 

А.Нагаєвським, Д.Костюк, О.Шуляк та іншими народними депутатами України, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Надіслати даний Висновок Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної та земельної політики. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 11 народних депутатів України, «Проти» – 4 народні депутати 

України, «Утримались» – 4 народні депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 9 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 
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7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань захисту інвестицій в 

об’єкти будівництва О.Аліксійчука про Рекомендації комітетських слухань 

«Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем 

постраждалих інвесторів», які відбулися 4 листопада 2019 року. 

Доповідач зазначив, що за результатами комітетських слухань підкомітетом 

з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва, підкомітетом з питань 

будівництва та проектування, підкомітетом з питань житлової політики та 

житлового господарства внесено на розгляд Комітету доопрацьований проект 

Рекомендацій, який містить завдання та заходи як для Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування, так і для відповідних органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування.  

Зокрема, рекомендаціями передбачається здійснити напрацьовані заходи, 

спрямовані на удосконалення законодавства у сфері будівництва житла із 

залученням коштів фізичних та юридичних осіб та вирішення кола проблемних 

питань у цій сфері.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету оголосив пропозицію: 

- схвалити Рекомендації комітетських слухань тему: «Захист інвестицій в 

житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів»; 

- направити Рекомендації Верховному Суду, Кабінету Міністрів України, 

Міністерству розвитку громад та територій України, обласним державним 

адміністраціям, Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації) для їх розгляду та вжиття відповідних заходів; 

- провести у період роботи третьої сесії Верховної Ради України IX 

скликання парламентські слухання на тему: «Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів»; 

- створити Робочу групу у Комітеті з розроблення проекту Закону щодо 

захисту майбутніх інвестицій в житлову забудову та запобігання появи нових 

проблемних об’єктів будівництва; 

- призначити народного депутата України, заступника Голови Комітету 

О.Шуляк – Головою Робочої групи та народного депутата України, Голову 

підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва О.Аліксійчука – 

заступником Голови Робочої групи; 

- доручити Голові Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України, представників 

державних органів та органів місцевого самоврядування, а також інших фахівців. 

Надати Голові Робочої групи право, у разі необхідності, вносити зміни до її 

складу; 

- доручити Робочій групі в період роботи другої-третьої сесії Верховної 

Ради України IX скликання розробити та внести на розгляд Комітету проект 

Закону щодо захисту майбутніх інвестицій в житлову забудову та запобігання 

появи нових проблемних об’єктів будівництва; 
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- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на тему: «Захист інвестицій в житлову нерухомість 

та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів» (далі - Рекомендації), що 

додаються. 

2. Направити Рекомендації Верховному Суду, Кабінету Міністрів України, 

Міністерству розвитку громад та територій України, обласним державним 

адміністраціям, Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації) для їх розгляду та вжиття відповідних заходів. 

3. Провести у період роботи третьої сесії Верховної Ради України IX 

скликання парламентські слухання на тему: «Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів». 

4. Створити Робочу групу у Комітеті з розроблення проекту Закону щодо 

захисту майбутніх інвестицій в житлову забудову та запобігання появи нових 

проблемних об’єктів будівництва. 

5. Призначити народного депутата України, заступника Голови Комітету 

О.Шуляк – Головою Робочої групи та народного депутата України, Голову 

підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва О.Аліксійчука – 

заступником Голови Робочої групи. 

6. Доручити Голові Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України, представників 

державних органів та органів місцевого самоврядування, а також інших фахівців. 

Надати Голові Робочої групи право, у разі необхідності, вносити зміни до її 

складу. 

7. Доручити Робочій групі у період роботи другої – третьої сесії Верховної 

Ради України IX скликання розробити та внести на розгляд Комітету проект 

Закону щодо захисту майбутніх інвестицій в житлову забудову та запобігання 

появи нових проблемних об’єктів будівництва. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 18 народних депутатів України, «Утримались» – 2 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 8 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про створення Робочої 

групи Комітету з питань удосконалення нагородної справи України. 

А.Клочко оголосив пропозицію, з метою визначення шляхів, механізмів та 

способів вирішення проблемних питань з удосконалення нагородної справи, 

створити Робочу групу з питань удосконалення нагородної справи. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету підтримав ініціативу голови підкомітету О.Корнієнка та 

запропонував:  

- створити Робочу групу з питань удосконалення нагородної справи; 

- призначити Керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнка;  

- залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів 

України – членів підкомітету з питань організації державної влади, служби в 

органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади, провідних асоціацій органів місцевого самоврядування, неурядових 

організацій, науковців, експертів; 

- доручити Керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до нього. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити Робочу групу з питань удосконалення нагородної справи 

України Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

2. Призначити Керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнка.  

3. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України – 

членів підкомітету з питань організації державної влади, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади, провідних асоціацій органів місцевого самоврядування, неурядових 

організацій, науковців, експертів. 

4. Доручити Керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до нього. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 20 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

8  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про звернення 

Центральної виборчої комісії з інформацією про те, що на майданчику ЦВК 

планується створити експертну групу з виборчих питань громадян. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію делегувати представників 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до складу 

Експертної групи з виборчих питань громадян, створення якої ініціюється 

Центральною виборчою комісією, скерувати дане рішення до Центральної 

виборчої комісії та покласти контроль за виконанням вказаного рішення 

покласти на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу Експертної групи з виборчих питань громадян для 

захисту виборчих прав громадян України на всіх рівнях виборів від Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування наступних 

представників: 

КЛОЧКА Андрія Андрійовича – народного депутата України, Голову 

Комітету; 

ЛОЗИНСЬКОГО Романа Михайловича – народного депутата України, 

Першого Заступника Голови Комітету; 

ЗАГОРУЙКО Аліну Леонідівну – народного депутата України, Заступника 

Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших 

форм безпосередньої демократії; 

КАЧУРУ Олександра Анатолійовича – народного депутата України, 

Заступника Голови Комітету; 

БІЛОЗІР Ларису Миколаївну – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур; 

ШКРУМ Альону Іванівну – народного депутата України, члена Комітету. 

2. Скерувати дане рішення Комітету до Центральної виборчої комісії. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 19 народних депутатів України,  «Утримались» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 8 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про лист Ради 

національної безпеки і оборони України з інформацією про те, що в апараті 

РНБОУ створюється Робоча група з питань забезпечення роботи Головного 

ситуаційного центру України за наступними напрямками безпеки: 

зовнішньополітична, державна безпека, воєнна та безпека державного кордону, 

внутрішньополітична, економічна, соціальна та гуманітарна, науково-

технологічна, екологічна, інформаційна та кібернитична. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував делегувати представників 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до складу 

Робочої групи з питань забезпечення роботи Головного ситуаційного центру 

України за наступними напрямками безпеки: зовнішньополітична, державна 

безпека, воєнна та безпека державного кордону, внутрішньополітична, 

економічна, соціальна та гуманітарна, науково-технологічна, екологічна, 

інформаційна та кібернетична, створення якої ініціюється Секретарем Ради 

національної безпеки і оборони України, скерувати дане рішення Комітету 

Секретарю Ради національної безпеки і оборони України та покласти контроль 

за виконанням вказаного рішення на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу Робочої групи з питань забезпечення роботи 

Головного ситуаційного центру України за наступними напрямками безпеки: 

зовнішньополітична, державна безпека, воєнна та безпека державного кордону, 

внутрішньополітична, економічна, соціальна та гуманітарна, науково- 

технологічна, екологічна, інформаційна та кібернетична від Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування наступних представників: 

КЛОЧКА Андрія Андрійовича – народного депутата України, Голову 

Комітету; 

ЛОЗИНСЬКОГО Романа Михайловича – народного депутата України, 

Першого Заступника Голови Комітету; 

ШКРУМ Альону Іванівну – народного депутата України, члена Комітету. 

2. Скерувати дане рішення Комітету Секретарю Ради національної безпеки 

і оборони України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 20 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

8  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

11. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про лист Міністерства 

у справах ветеранів, тимчасових окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України з інформацією про те, що в Міністерстві створюється 

Робоча група з розробки комплексної програми забезпечення житлом ветеранів 

АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував делегувати представників Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до складу Робочої 

групи з питань розробки комплексної програми забезпечення житлом ветеранів 
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Антитерористичної операції/Операції Об'єднаних сил та внутрішньо переміщених 

осіб України, створення якої ініціюється Міністерством у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, 

скерувати дане рішення Комітету до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та покласти 

контроль за виконанням вказаного рішення на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу Робочої групи з питань з питань розробки 

комплексної програми забезпечення житлом ветеранів Антитерористичної 

операції/Операції Об'єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб України від 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

наступних представників: 

КЛОЧКА Андрія Андрійовича – народного депутата України, Голову 

Комітету; 

БОНДАР Ганну В’ячеславівну – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у 

межах територій забудови; 

ПЛАЧКОВУ Тетяну Михайлівну – народного депутата України, члена 

Комітету. 

2. Скерувати дане рішення Комітету до Міністерства у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 20 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

8  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко запропонував першочергово розглянути питання з 

розділу «Різне», а потім перейти до розгляду питання «Про діяльність напрямку з 

покращення якості надання адміністративних послуг для населення програми 

«U-LEAD з Європою». 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

Різне 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував обговорити питання діяльності 

при Комітеті таких дорадчих інститутів як Позаштатні консультанти Комітету та 

Громадська рада при Комітеті. 

А.Клочко повідомив, що станом на сьогодні є пропозиція щодо 38 

кандидатів. За предметами відання Комітету внесено наступні пропозиції: 25 
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експертів – за напрямком містобудування, будівництво та житлова політика, 2 – 

виборче законодавство, 4 – місцеве самоврядування та адміністративно-

територіальний устрій, 4 – державне управління, 2 – регіональна політика, 1 – 

адміністративні послуги. 

Голова Комітету запропонував запровадити інститут позаштатних 

консультантів Комітету за напрямками місцеве самоврядування, 

адміністративно-територіальний устрій, виборче законодавство, державне 

управління та передбачити створення при Комітеті Громадської ради по 

напрямкам будівництво, містобудування, житлова політика. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що до Комітету 

надійшов лист від Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування  

«Асоціація міст України» щодо проекту Закону України «Про місто Київ - 

столицю України» (реєстр. № 2143-3). У зверненні наголошується, що 

законопроект отримав ґрунтовні зауваження від народних депутатів України, 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, 

науковців, експертів, представників громадськості. Асоціація міст України 

надала свої пропозиції та зауваження, брала активну участь у робочій групі з 

його доопрацювання. Асоціація вважає, що доопрацьований законопроект зберіг 

велику кількість своїх початкових недоліків, частина з яких пов'язана із 

недотриманням Конституції України.  

У зв’язку із зазначеним, Голова Комітету повідомив, що Всеукраїнська 

асоціація органів місцевого самоврядування  «Асоціація міст України» пропонує 

провести перемовини у місті Страсбург до прийняття законопроекту в 

остаточній редакції.  

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що до Комітету 

надійшов лист від Конфедерації будівельників України з інформацією, що 

Конфедерація спільно з Міждержавною гільдією інженерів консультантів, 

Національною спілкою архітекторів України, професійними об’єднаннями 

ініціюють проведення круглого столу «Зміни у законодавстві з питань 

будівництва, містобудування і архітектури», який відбудеться 12 грудня о 10:00 

у приміщенні Центрального будинку архітектора за адресою: вул. Грінченка, 7, 

блакитна зала.  

Інформацію взято до відома. 

 

Голова Комітету А.Клочко повідомив, що Управлінням комп’ютеризованих 

систем Апарату Парламенту запропоновано народним депутатам України 

пройти навчання по роботі Системи електронного документообігу Верховної 

Ради України.  

Також А.Клочко поінформував, що секретаріат Комітету через помічників 

народних депутатів України зробить опитування для визначення дати та часу 
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проведення такого навчання. Навчання проходитиме в залі засідань № 416 за 

адресою: вул. Садова, 3а. 

Інформацію взято до відома. 

 

Голова Комітету нагадав присутнім, що 16 грудня з 14:00 до 17:00 Комітет 

спільно з Міністерством юстиції України, проектом «Місцеве самоврядування та 

верховенство права в Україні», що реалізується Академією Фольке Бернадотта, 

проектом Європейського Союзу «Підтримка комплексної реформи державного 

управління в Україні» (EU4PAR), Центром політико-правових реформ (ЦППР), 

Асоціацією об’єднаних територіальних громад проводить круглий стіл з 

обговорення перспектив законодавчого врегулювання питання адміністративної 

процедури. 

Місце проведення: вул. М.Грушевського, 18/2, к. № 12 

Інформацію взято до відома. 

 

12. 

СЛУХАЛИ: інформацію головного експерта програми «U-LEAD з 

Європою» В.Тимощука про діяльність напрямку з покращення якості надання 

адміністративних послуг для населення програми «U-LEAD з Європою». 

Доповідач повідомив, що перед програмою «U-LEAD з Європою» було 

поставлено 3 цілі з покращення якості надання адмінпослуг для населення: 

- практична підтримка створення або модернізації близько 500 ЦНАП у 

новостворених ОТГ, включаючи розробку методологічних матеріалів та обмін 

досвідом; 

- підтримка у розробці політики у сфері надання адміністративних послуг 

загалом і, зокрема, підтримка у наданні адміністративних послуг на місцевому 

рівні; 

- підтримка українського Уряду в розвитку інфраструктури електронного 

врядування для надання послуг, включаючи інформаційну систему для 

автоматизації роботи ЦНАП. 

В.Тимощук вказав, що програма була поділена на 2 фази. На першій 

початковій фазі було створено 26 центрів надання адміністративних послуг у 

різних громадах, в тому числі відкрито перший в Україні мобільний ЦНАП. Під 

час другої фази відкрито 67 нових та модернізованих ЦНАП, обладнано 550 

робочих місць, навчено 1763 фахівці ОМС, передано громадам 6 мобільних 

ЦНАП, також до кінця року планується відкрити ще 41 ЦНАП. 

Доповідач зазначив, що на теперішньому етапі найважливішим для 

громад є: продовжити децентралізацію повноважень; визначити місце ЦНАП у 

контексті цифрової трансформації – системно підходити до діджиталізації 

(пріоритезація, реінжніринг); забезпечити доступність послуг у перспективі змін 

на районному рівні (якісна «заміна» ЦНАП РДА); забезпечити умови для 

сталості досягнень (зокрема, впорядкування та раціоналізація плати за 

адмінпослуги); посилювати координацію та комунікацію (з ОМС, їх асоціаціями, 

проектами МТД тощо.) 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, головний експерт програми «U-LEAD з Європою» В.Тимощук. 

 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету              _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

 

        Секретар Комітету          _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

4 грудня 2019 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Щодо окремих положень проекту Виборчого кодексу України (реєстр. 

№0978). 

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

об'єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження 

перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки 

Крим, областей (реєстр. № 2189, друге читання). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (реєстр. 

№2260, друге читання). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення інституційного механізму здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (реєстр. № 2282, 

н.д. Г.Третьякова, В.Безгін, С.Гривко, Л.Білозір). 

5. Проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною 

ініціативою (реєстр. № 1123, н.д. В.Німченко, Н.Королевська, Ю.Солод, 

Н.Шуфрич, Ю.Іоффе, В.Рабінович). 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

6. Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та 

інших законодавчих актів щодо планування використання земель (реєстр. 

№2280, н.д. А.Чорноморов, А.Нагаєвський, О.Шуляк та інші). 

III. Організаційні питання 

7. Про Рекомендації комітетських слухань «Захист інвестицій в житлову 

нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів», які 

відбулися 4 листопада 2019 року. 

8. Про створення Робочої групи Комітету з питань удосконалення 

нагородної справи України. 

9. Про звернення Центральної виборчої комісії.  

10. Про лист Ради національної безпеки і оборони України. 

11. Про лист Міністерства у справах ветеранів, тимчасових окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України. 

ІV. Різне 

V. Організаційні питання 

12. Про діяльність напрямку з покращення якості надання адміністративних 

послуг для населення програми «U-LEAD з Європою». 


