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Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування  «Асоціація міст України»; 

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

Романюк Я.В. – державний експерт експертної групи з питань взаємодії з 

регіонами Директорату з питань територіального та місцевого розвитку 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

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

виборчих прав Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату 

Кабінету Міністрів України; 

Слобожан О.В.  – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Старосольська С.П. – заступник Генерального директора Директорату з 

питань територіального та місцевого розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів 

України; 

Шевель С.М. – юрист Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних територіальних громад»; 

Яремова І.В. – представник Комітету будівельного права Національної 

асоціації адвокатів України; 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади) (реєстр. №2598, Президент України В.Зеленський). 

II. Питання адміністративно-територіального устрою  

2. Про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської 

області. 

III. Виконання контрольних повноважень 

3. Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо запланованого у 2020 

році скорочення граничної чисельності працівників місцевих державних 

адміністрацій.  

IV. Організаційні питання 

4. Про рекомендації круглого столу Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування з обговорення перспектив законодавчого 

врегулювання питання адміністративної процедури, який відбувся 16 грудня 

2019 року. 

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

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до Плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України на період третьої сесії. 

6. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на січень 2019 року. 
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7. Про питання позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування. 

8. Про питання Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування. 

9. Про укладення Меморандуму про співробітництво між Комітетом 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і Національною 

асоціацією адвокатів України. 

V. 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» – 24 народних депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

4  народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова Комітету висловив пропозицію включити до розділу «Організаційні 

питання» проекту порядку денного засідання Комітету, питання про делегування 

представників Комітету до складу Наглядового комітету проекту Академії 

Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні». 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував включити до проекту порядку денного засідання Комітету 

питання про внесення змін до Рішення Комітету «Про утворення Робочої групи 

Комітету щодо реформування системи Державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду» від 1 жовтня 2019 року (Протокол № 4). 

Голова Комітету А.Клочко запропонував розглянути питання порядку 

денного про проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» 

(щодо децентралізації влади) (реєстр. №2598) за присутності доповідача - 

представника Президента України в Конституційному Суді України 

Ф.Веніславського. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому з урахуванням пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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«За» – 24 народних депутати України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Питання адміністративно-територіального устрою  

1. Про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської 

області. 

II. Виконання контрольних повноважень 

2. Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо запланованого у 2020 

році скорочення граничної чисельності працівників місцевих державних 

адміністрацій.  

IІІ. Організаційні питання 

3. Про рекомендації круглого столу Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування з обговорення перспектив законодавчого 

врегулювання питання адміністративної процедури, який відбувся 16 грудня 

2019 року. 

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

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до Плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України на період третьої сесії. 

5. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на січень 2019 року. 

6. Про питання позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування. 

7. Про питання Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування. 

IV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

8. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади) (реєстр. № 2598, Президент України В.Зеленський). 

V. Організаційні питання 

9. Про укладення Меморандуму про співробітництво між Комітетом 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і Національною 

асоціацією адвокатів України. 

10. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Наглядового комітету проекту Академії 

Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні». 
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11. Про внесення змін до Рішення Комітету «Про утворення Робочої групи 

Комітету щодо реформування системи Державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду» від 1 жовтня 2019 року (Протокол № 4). 

VІ. Різне 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Мармузовичі 

Буського району Львівської області. 

Голова підкомітету зазначив, що за інформацією Андріївської сільської 

ради Буського району Львівської області, перейменування села Мармузовичі 

ініційоване його жителями у зв’язку з несприйняттям діючої назви, яка була 

присвоєна населеному пункту Андріївка (колишня назва села Мармузовичі) 

відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 

1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» на 

виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки». Зазначений населений пункт пропонується 

перейменувати на село Андріївка на честь святого Апостола Андрія 

Первозванного. 

Доповідач також поінформував, що питання про перейменування села 

Мармузовичі Буського району Львівської області підтримане територіальною 

громадою на громадських слуханнях, погоджено відповідно до законодавства, 

розглянуто і схвалено Андріївською сільською, Буською районною та 

Львівською обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету -  

рекомендувати Комітету підтримати подання Львівської обласної ради щодо 

перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області на село 

Андріївка та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Мармузовичі Буського 

району Львівської області» та рекомендувати Верховній Раді України даний 

проект Постанови за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, народний депутат України В.В’ятрович, директор 

Українського інституту національної пам'яті А.Дробович, начальник відділу 

аналізу регіональних особливостей та політики національних меншин 

Управління наукового забезпечення політики національної пам'яті Українського 

інституту національної пам'яті Б.Короленко, представники територіальної 

громади с. Мармузовичі. 

Представники Українського інституту національної пам’яті А.Дробович та 

Б.Короленко виступили проти перейменування села Мармузовичі на село 

Андріївка, оскільки діюча назва є історичною. Назва села Андріївка (до 1630 р. 

– Мармузовичі, до 1946 р. – Ферлеївка) була безпосередньо пов’язана зі 

встановленням радянської влади на території України або в окремих 
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адміністративно-територіальних одиницях та діяльністю комуністичної партії, 

оскільки є похідною від імені Андрєєва Івана Миколайовича (1898–1946) – у 

1939 р., у ході встановлення радянської влади та здійснення колективізації на 

Львівщині – перший директор місцевої станції МТС; загинув у 1946 р. «від рук 

українських буржуазних націоналістів». Указом Президії Верховної Ради УРСР 

від 18 липня 1946 р. село Ферлеївка (Ферліївка) було перейменовано на село 

Андріївка. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати подання Львівської 

обласної ради щодо перейменування села Мармузовичі Буського району 

Львівської області на село Андріївка, доручити народним депутатам України – 

членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Мармузовичі 

Буського району Львівської області» та рекомендувати Верховній Раді України 

даний проект Постанови за наслідками розгляду прийняти в цілому, доручивши 

виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду 

цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Львівської обласної ради щодо перейменування села 

Мармузовичі Буського району Львівської області на село Андріївка та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради Українии «Про 

перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської 

області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 23 народних депутати України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утрималось» – 2 народних депутатb України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2  народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Міністра Кабінету Міністрів України Д.Дубілета 

щодо запланованого у 2020 році скорочення граничної чисельності працівників 

місцевих державних адміністрацій. 

Міністр поінформував, що у зв’язку з реформою децентралізації та 

активним процесом об’єднання територіальних громад попереднім Урядом було 

прийнято рішення щодо скорочення граничної чисельності працівників 

райдержадміністрацій. 
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Д.Дубілет зазначив, що з метою захисту трудових прав та інтересів 

працівників райдержадміністрацій, збереження підготовлених фахівців діючий 

Уряд прийняв рішення здійснити повне та всебічне вивчення питання щодо 

скорочення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій. Для цього 

було проведено функціональне обстеження райдержадміністрацій; підготовлено 

зведені рекомендації щодо оптимізації структурних підрозділів 

райдержадміністрацій та граничної чисельності працівників таких підрозділів; 

прийнято постанови Уряду щодо: 

- скорочення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій 

(скорочено на 18 334 од., з яких вакантних посад близько 7 978 од. (43,5%). При 

цьому, чисельність працівників окремих облдержадміністрацій збільшилася з 

урахуванням скасування пункту 5 постанови Уряду від 28.02.15 № 106 

(постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.19 № 926); 

- рекомендаційного переліку структурних підрозділів райдержадміністрацій 

(зменшено кількість структурних підрозділів з 18 до 9, зокрема, рекомендовано 

ліквідувати підрозділи економічного розвитку та торгівлі, агропромислового 

розвитку, туризму та курортів, охорони здоров’я, взаємодії з громадськістю, 

окремі – об’єднано) (постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.19 № 923); 

- оптимізації структури апаратів райдержадміністрацій (запроваджено 

гнучкий підхід до формування структури апарату райдержадміністрацій. 

Удосконалено процедуру утворення і функціонування: підрозділу контролю; 

відділу ведення Державного реєстру виборців; архівного відділу; юридичної 

служби; уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання корупції) 

(постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.19 № 973); 

надано роз’яснення з метою забезпечення єдиних підходів до реалізації 

зазначених постанов облдержадміністраціям щодо: 

- забезпечення достатності, своєчасності і стабільності виплат компенсацій 

при вивільненні працівників (спільний лист від 12.11.19 Мінсоцполітики 

№19337/0/2-19/52 та Мінфіну № 08040-09/1-3/28951); 

- недопустимості надмірного скорочення чисельності працівників органів 

соціального захисту населення (лист Мінсоцполітики від 20.11.19 № 19942/0/2-

19/53); 

- особливостей застосування постанови Уряду, як підстави для припинення 

державної служби за ініціативою суб’єкта призначення (лист НАДС від 

20.11.2019 № 8302/20-19). 

Міністр вказав, що Урядом опрацьовуються питання стосовно внесення 

змін до законів України щодо: 

- передачі функцій від райдержадміністрацій до органів місцевого 

самоврядування та/або інших органів виконавчої влади у сферах архітектурної 

діяльності; організації пасажирських перевезень; надання адміністративних 

послуг; молодіжної політики; організації фізкультурно-оздоровчої роботи та 

проведення спортивних заходів серед населення; 

- можливості позбавлення райдержадміністрацій функцій з державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, а також речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
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Також Д.Дубілет зазначив, що Кабінет Міністрів України спільно із 

Державною службою зайнятості буде здійснювати всі заходи задля 

працевлаштування всіх скорочених працівників місцевих державних 

адміністрацій. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Міністр Кабінету Міністрів України Д.Дубілет. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти надану Кабінетом Міністрів 

України інформацію щодо запланованого у 2020 році скорочення граничної 

чисельності працівників місцевих державних адміністрацій до відома.  

УХВАЛИЛИ: 

Взяти надану Кабінетом Міністрів України інформацію щодо 

запланованого у 2020 році скорочення граничної чисельності працівників 

місцевих державних адміністрацій до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 24 народних депутати України, «Утримались» – 2 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

Інформацію взято до відома. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з адміністративних послуг та 

адміністративних процедур Л.Білозір про рекомендації круглого столу Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з обговорення 

перспектив законодавчого врегулювання питання адміністративної процедури, 

який відбувся 16 грудня 2019 року. 

Голова підкомітету повідомила, що предметом обговорення круглого столу 

був проект Закону України «Про адміністративну процедуру», прийняття якого 

дозволить на законодавчому рівні врегулювати порядок діяльності органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших 

суб'єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, у 

частині їх відносин з фізичними та юридичними особами, що дозволить 

захистити права і законні інтереси особи у відносинах із державою, забезпечити 

ефективність здійснення контролю за законністю діяльності органів влади та 

підвищити ефективність їх роботи. 

Л.Білозір підкреслила, що за наслідками обговорення учасники круглого 

столу рекомендують: 

- Верховній Раді України та комітетам продовжити співпрацю з усіма 

зацікавленими сторонами, сприяти діяльності центральних органів виконавчої 

влади в частині підготовки законопроекту, здійснити заходи щодо швидкого 

опрацювання вказаного законопроекту після його надходження на розгляд 

Верховної Ради України та Комітету; 

- Кабінету Міністрів забезпечити координацію роботи центральних органів 

виконавчої влади в частині підготовки законопроекту, забезпечити участь 

представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, а 
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також експертного середовища, прискорити відповідну роботу та розглянути 

можливість внесення відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради у 

першому кварталі 2020 року і забезпечити відповідність положень 

законопроекту європейським стандартам законодавчого врегулювання, загальної 

адміністративної процедури. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував схвалити Рекомендації круглого 

столу з обговорення необхідності законодавчого врегулювання питання 

адміністративної процедури; направити Рекомендації Кабінету Міністрів 

України, Міністерству юстиції, Міністерству цифрової трансформації України, 

іншим центральним органам виконавчої влади, всеукраїнським асоціаціям 

органів місцевого самоврядування. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Рекомендації Круглого столу з обговорення необхідності 

законодавчого врегулювання питання адміністративної процедури.  

2. Направити Рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству 

юстиції, Міністерству цифрової трансформації України, іншим центральним 

органам виконавчої влади, всеукраїнським асоціаціям, органам місцевого 

самоврядування. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 26 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» 

–  2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про пропозиції 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування до Плану законопроектної роботи 

Верховної Ради України на 2020 рік.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував включити до Пропозицій наступні законопроекти: проект 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 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», проект Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про добровільне об’єднання  територіальних громад». 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк запропонувала включити до 

пропозицій проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення 
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законодавства у сфері містобудівної діяльності» та проект Закону України «Про 

надання будівельної продукції на ринку». 

Заступник Голови Комітету А.Загоруйко запропонувала включити до пропозицій 

проект Закону України «Про внесення змін до Виборчого кодексу України». 

Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити пропозиції Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до Плану законопроектної роботи Верховної Ради 

України на 2020 рік з урахуванням всіх уточнень та надіслати це Рішення Голові 

Верховної Ради України Д.Разумкову. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити пропозиції Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до Плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік. 

2. Надіслати це Рішення Голові Верховної Ради України Д.Разумкову. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 25 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на січень 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 січень 2020 року. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на 

січень 2020 року. 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

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

–  3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
 

6. 



11 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про питання 

позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування.  

Голова Комітету повідомив, що на посади позаштатних консультантів 

запропоновано 13 кандидатів за напрямками: виборче законодавство, місцеве 

самоврядування, адміністративно-територіальний устрій, державне управління, 

регіональна політика, адміністративні послуги. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію призначити 13 

запропонованих позаштатних консультантів Комітету та затвердити Положення 

про позаштатного консультанта Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Призначити позаштатних консультантів Комітету згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про позаштатного консультанта Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, що додається. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 24 народних депутати України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про питання 

Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. 

Голова Комітету повідомив про наявність 29 кандидатур для входження до  

складу Громадської ради при Комітеті за напрямками: містобудування, 

будівництво та житлова політика. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Заступник Голови Комітету І.Гузь висловив пропозицію в назву 

Громадської ради при Комітеті внести формулювання «з питань містобудування, 

архітектури, будівництва та житлової політики». 

Оскільки до трьох кандидатур у членів Комітету були зауваження, Голова 

Комітету запропонував щодо їх кандидатур (Чернишенко Т.В., Лещинського 

В.П., Кузьміна С.С.) провести окреме голосування. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію включити 

до складу Громадської ради при Комітеті Чернишенко Т.В. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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«За» – 13 народних депутатів України, «Проти» – 2 народних депутати 

України, «Утримались» – 10 народних депутатів України, «Не брали участь в 

голосуванні» – 3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію включити 

до складу Громадської ради при Комітеті Лещинського В.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 16 народних депутатів України, «Проти» – 3 народних депутати 

України, «Утримались» – 6 народних депутатів України, «Не брали участь в 

голосуванні» – 3 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію включити 

до складу Громадської ради при Комітеті Кузьміна С.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 10 народних депутатів України, «Проти» – 4 народних депутати 

України, «Утримались» – 11 народних депутатів України, «Не брали участь в 

голосуванні» – 3 народних депутати України. 

Рішення не прийнято. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію утворити Громадську раду 

при Комітеті із врахуванням пропозицій; затвердити Положення про Громадську 

раду при Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;  

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити Громадську раду при Комітеті. 

2. Затвердити Положення про Громадську раду з питань містобудування, 

архітектури, будівництва та житлової політики при Комітеті Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування, що додається. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 23 народних депутати України, «Утримались» – 2 народних депутати 

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

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію представника Президента України в 

Конституційному Суді України Ф.Веніславського про проект Закону України 

про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) (реєстр. 

№2598), поданий Президентом України В.Зеленським. 

Представник Президента України Ф.Веніславський зазначив, що даний 

законопроект внесений з метою зміцнення конституційно-правових засад 

місцевого самоврядування, підвищення ефективності системи місцевого 

самоврядування, здатної забезпечити оптимальні умови для реалізації прав і 

свобод людини на рівні громади, округу та області, сприяння подальшому 
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розвитку форм безпосередньої демократії та децентралізації влади, визначення 

раціональної просторової основи організації влади для забезпечення 

децентралізації, доступності та якості надання адміністративних послуг, та 

посилення спроможності та відповідальності громад за свій розвиток, створення 

передумов стійкого розвитку територій. 

Доповідач зазначив, що законопроектом пропонується запровадити 

трирівневу систему адміністративно-територіального устрою України, яка 

складається з громади, округу, області, Автономної Республіки Крим. При цьому 

громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального 

устрою. Також передбачається законодавче врегулювання питань 

адміністративно-територіального устрою України, правового статусу 

адміністративно-територіальних одиниць та міста Києва як столиці України, 

порядку утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж, найменування і 

перейменування громад, округів, областей, а також порядку утворення, 

найменування і перейменування та віднесення поселень до категорії сіл, селищ, 

міст. 

Змінами до розділу XI «Місцеве самоврядування» запроваджується 

оновлене визначення місцевого самоврядування як права та спроможності 

громади безпосередньо або через органи та її посадових осіб вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів України. При цьому громада 

визначається як первинний суб'єкт місцевого самоврядування та юридична 

особа. Громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо шляхом 

виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, 

визначених законом. 

Ф.Веніславський поінформував, що законопроектом передбачається 

утворення представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. 

Органами місцевого самоврядування громади є рада громади як 

представницький орган та виконавчі органи ради громади. Окружна, обласна 

ради, їх виконавчі комітети є органами місцевого самоврядування, що 

представляють і реалізують спільні інтереси громад округу, області. Окружна 

рада, обласна рада призначає і звільняє голову виконавчого комітету ради і за 

його поданням формує склад цього органу. Строк повноважень голови громади, 

депутатів ради громади, окружної, обласної ради, обраних на чергових виборах, 

становить чотири роки.  

Запропонованими змінами до Основного Закону України запроваджується 

інститут префектів, до повноважень якого віднесено: здійснення 

адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України 

органами місцевого самоврядування; координація діяльності територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади та здійснення адміністративного 

нагляду за додержанням ними Конституції та законів України, актів Президента 

України та Кабінету Міністрів України; спрямування і координація діяльності 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, забезпечення їх 

взаємодії з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або 

надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації; внесення Президенту 

України подання про зупинення дії ухваленого радою, головою громади, 
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окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України та 

створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності 

чи загрозу національній безпеці. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, представник Президента України в Конституційному Суді 

України Ф.Веніславський. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію вважати за доцільне 

запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, як 

головному комітету, рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади 

(реєстр. № 2598), внесений Президентом України В.Зеленським, включити до 

порядку денного сесії Верховної Ради України ІХ скликання та направити до 

Конституційного Суду України для одержання висновку щодо його 

відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України і направити даний 

висновок Комітету до Комітету Верховної Ради України з питань правової 

політики. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань правової політики як головному комітету рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до статті 146 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації 

влади (реєстр. № 2598), внесений Президентом України В.Зеленським, включити 

до порядку денного сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та 

направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо його 

відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 11 народних депутатів України, «Проти» – 2 народних депутати 

України, «Утримались» – 6 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 9 народних депутатів України. 

Рішення не прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про питання укладення 

Меморандуму про співробітництво між Комітетом Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування і Національною асоціацією адвокатів України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував укласти Меморандум про 

співробітництво між Комітетом Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і Національною асоціацією адвокатів України та доручити йому 

як Голові Комітету підписати вказаний текст Меморандуму. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Укласти Меморандум про співробітництво між Комітетом Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування і Національною асоціацією адвокатів 

України. 

2. Доручити Голові Комітету А.Клочку підписати текст Меморандуму про 

співробітництво між Комітетом Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування і Національною асоціацією адвокатів України. 

3. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 16 народних депутатів України, «Утримались» – 2 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 10 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про питання 

делегування представників Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування до складу Наглядового комітету проекту Академії Фольке 

Бернадотта «місцеве самоврядування та верховенство права в Україні». 

Голова Комітету зазначив, що Проект зосереджує основну увагу на 

посиленні принципів верховенства права при наданні адміністративних послуг в 

Україні, зокрема в умовах збройного конфлікту. Проект базується на трьох 

взаємопов'язаних компонентах: оцінка дотримання принципів верховенства 

права і надання послуг, підвищення спроможності та розвиток місцевих органів 

влади, підтримка громадянського суспільства у моніторингу органів влади та 

підвищення правової обізнаності. Особлива увага надається викликам, 

пов'язаним з миром, безпекою та розвитком в Україні. 

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 

Наглядового комітету проекту Академії Фольке Бернадотта «Місцеве 

самоврядування та верховенство права в Україні». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу Наглядового комітету проекту Академії Фольке 

Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» 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; 
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БІЛОЗІР Ларису Миколаївну – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур. 

МИКИШУ Дмитра Сергійовича – народного депутата України, члена 

Комітету. 

2. Делегувати до складу Наглядового комітету проекту Академії Фольке 

Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» 

представників від Секретаріату Комітету: 

МАЛЮГУ Анжелу Володимирівну – Керівника Секретаріату; 

ПИЛЯВСЬКОГО Юрія Олександровича – головного консультанта. 

3. Скерувати дане Рішення Комітету на адресу Координатора проекту Академії 

Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні». 

4. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

Рішення прийнято. 

 

11. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про внесення змін до Рішення Комітету «Про 

утворення Робочої групи Комітету щодо реформування системи Державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду» від 1 жовтня 2019 року, 

(Протокол № 4). 

Голова підкомітету В.Безгін висловив пропозицію внести зміни до Рішення 

Комітету «Про утворення Робочої групи Комітету щодо реформування системи 

Державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» від 1 жовтня 2019 

року, а саме викласти пункти 3 та 5 даного Рішення в наступній редакції: 

«3. Заступниками голови Робочої групи визначити народного депутата 

України, Заступника Голови Комітету Олену Шуляк та народного депутата 

України, голову підкомітету  з питань будівництва та проектування О.Дунду. 

«5. Доручити робочій групі у період роботи третьої, четвертої сесії 

Верховної Ради України ІХ скликання підготувати та подати на розгляд Комітету 

проект Закону України щодо реформування системи державного архітектурного 

будівельного контролю та нагляду». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував внести зміни до пункту 3 Рішення 

Комітету «Про утворення Робочої групи Комітету щодо реформування системи 

Державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» від 1 жовтня 2019 

року в частині керівництва робочою групою, а також до пункту 5 щодо терміну 

розробки відповідного законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

Внести зміни до Рішення Комітету «Про утворення Робочої групи Комітету 

щодо реформування системи Державного архітектурно-будівельного контролю 
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та нагляду» від 1 жовтня 2019 року (Протокол №4), а саме, пункти 3 та 5 викласти 

в наступній редакції: 

«3. Заступниками голови Робочої групи визначити народного депутата 

України, Заступника Голови Комітету Олену Шуляк та народного депутата 

України, голову підкомітету  з питань будівництва та проектування О.Дунду. 

«5. Доручити робочій групі у період роботи третьої, четвертої сесії 

Верховної Ради України ІХ скликання підготувати та подати на розгляд Комітету 

проект Закону України щодо реформування системи державного архітектурного 

будівельного контролю та нагляду». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

8  народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету                            _________________                А.КЛОЧКО 

 

Секретар Комітету                       _________________              Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЯЛНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

18 грудня 2019 року 

 

I. Питання адміністративно-територіального устрою  

1. Про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської 

області. 

II. Виконання контрольних повноважень 

2. Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо запланованого у 2020 

році скорочення граничної чисельності працівників місцевих державних 

адміністрацій.  

IІІ. Організаційні питання 

3. Про рекомендації круглого столу Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування з обговорення перспектив законодавчого 

врегулювання питання адміністративної процедури, який відбувся 16 грудня 

2019 року. 

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

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до Плану 

законопроектної роботи Верховної Ради України на період третьої сесії. 

5. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на січень 2019 року. 

6. Про питання позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування. 

7. Про питання Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування. 

IV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

8. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади) (реєстр. № 2598, Президент України В.Зеленський). 

V. Організаційні питання 

9. Про укладення Меморандуму про співробітництво між Комітетом 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і Національною 

асоціацією адвокатів України. 

10. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Наглядового комітету проекту Академії 

Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні». 

11. Про внесення змін до Рішення Комітету «Про утворення Робочої групи 

Комітету щодо реформування системи Державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду» від 1 жовтня 2019 року (Протокол № 4). 

VІ. Різне 


