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Качкалда П.Г. – голова Переяслав-Хмельницької районної ради Київської області; 

Ковтун Т.В. – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України; 

Коліушко І.Б.– голова правління Громадської організації «Центр політико-

правових реформ»; 

Костін Т. В. – Переяславський міський голова Київської області; 

Кравченко Л. М. – директор Департаменту публічного права Міністерства юстиції 

України;  

Кириченко Р.М. – голова Вишгородської районної ради Київської області; 

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Лукеря І.М. – радник Міністра розвитку громад та територій України; 

Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 
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Нетяжук М.В. – Фастівський міський голова Київської області; 

Остапенко П.О. – голова Товариства дослідників України, експерт із 

територіального розвитку та місцевого самоврядування; 

Павлюк О.В. – керівник експертної групи Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України;  

Слобожан О.В. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Студенецька А.О. – керівник експертної групи Офісу Президента України; 

Чернишов О.М. – Міністр розвитку громад та територій України; 

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

самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального 

устрою Міністерства розвитку громад та територій України; 

Ярошенко Р.І. – виконуючий обов`язки голови Богодухівської районної ради 

Харківської області. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

I. Організаційні питання 

1. Про утворення Робочої групи Комітету з опрацювання та підготовки до 

другого читання проекту Закону України про народовладдя через всеукраїнський 

референдум (реєстр. № 3612). 

2. Про звернення Міністра Кабінету Міністрів України О.Немчінова щодо 

включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення проходження державної служби». 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо кандидатського резерву (реєстр. № 3491, друге читання). 

4. Проект Постанови про утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650, 

КМУ, Д.Шмигаль). 
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5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485, друге читання) 

IІІ. 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 народні депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

2  народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету не включати 

додаткові питання до проекту порядку денного у зв’язку із тим, що наявні 

питання, які вже включенні до проекту порядку денного, потребують тривалого 

та багатогодинного розгляду. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

1  народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Організаційні питання 

1. Про утворення Робочої групи Комітету з опрацювання та підготовки до 

другого читання проекту Закону України про народовладдя через всеукраїнський 

референдум (реєстр. № 3612). 

2. Про звернення Міністра Кабінету Міністрів України О.Немчінова щодо 

включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення проходження державної служби». 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо кандидатського резерву (реєстр. № 3491, друге читання). 
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4. Проект Постанови про утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

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

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485, друге читання). 

IІІ. Різне 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про утворення Робочої 

групи Комітету з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 

України про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612). 

Голова Комітету вказав на необхідність створення Робочої групи Комітету 

задля підготовки до другого читання проекту Закону України про народовладдя 

через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612 від 09.06.2020 року), поданого 

Президентом України та прийнятого 18 червня 2020 року Верховною Радою 

України за наслідками розгляду в першому читанні за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 

- створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 

України про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612); 

- призначити Керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії, Заступника Голови Комітету А.Загоруйко; 

- доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад за 

погодженням з Головою Комітету А.Клочком; 

- залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Центральної виборчої комісії, Секретаріату Конституційного Суду України, 

Національного банку України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, провідних асоціацій органів місцевого 

самоврядування, неурядових та міжнародних організацій, науковців, експертів; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 

України про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612). 

2. Призначити Керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії, Заступника Голови Комітету А.Загоруйко.  

3. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад за 

погодженням з Головою Комітету А.Клочком. 
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4. Залучити до участі в роботі Робочої групи народних депутатів України, 

представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента України, 

Центральної виборчої комісії, Секретаріату Конституційного Суду України, 

Національного банку України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, провідних асоціацій органів місцевого 

самоврядування, неурядових та міжнародних організацій, науковців, експертів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на народного 

депутата України, секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» - 23 народних депутати України, «Утримались» - 2 народних депутати 

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1  народний депутат України. 

 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про звернення 

Міністра Кабінету Міністрів України О.Немчінова щодо включення до порядку 

денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення проходження державної служби (реєстр. № 3748). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко, зважаючи на нагальність підтримки 

комплексної реформи державного управління в Україні оголосив пропозицію: 

- підтримати звернення Міністра Кабінету Міністрів України О.Немчінова 

та рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

проходження державної служби» (реєстр. № 3748 від 26.06.2020), внесений 

Кабінетом Міністрів України, до порядку денного третьої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання; 

- запропонувати Верховній Раді України скоротити наполовину строки 

внесення альтернативних законопроектів щодо цього законопроекту; 

- поінформувати Голову Верховної Ради України про дане Рішення 

Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати звернення Міністра Кабінету Міністрів України О.Немчінова 

та рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої статті 

23 Регламенту Верховної Ради України включити проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

проходження державної служби» (реєстр. № 3748 від 26.06.2020), внесений 

Кабінетом Міністрів України, до порядку денного третьої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання. 

2. Запропонувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 101 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строки 

внесення альтернативних законопроектів щодо цього законопроекту. 
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3. Поінформувати Голову Верховної Ради України про дане Рішення 

Комітету.  

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

депутати України, «Не брав участі в голосуванні» – 1  народний депутат 

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 Закону України «Про державну службу» щодо 

кандидатського резерву (реєстр. № 3491, друге читання). 

Доповідач повідомив, що за наслідками розгляду на засіданні підкомітету 

пропозицій та поправок до даного законопроекту підкомітетом було 

підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 35 поправок і пропозицій, що 

надійшли від 11 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких: 9 – враховано, 4 

– враховано частково, 3 – враховано редакційно, 18 – відхилено, 1 – залишено на 

розгляд Комітету. 

О.Корнієнко зазначив, що у ході підготовки законопроекту Комітетом 

загалом збережено концепцію та ключові положення ухваленої в першому 

читанні редакції, якою передбачається доповнення Закону України «Про 

державну службу» новою статтею 251, що має на меті утворення кандидатського 

резерву – інформаційної системи (бази), що містить відомості про кандидатів на 

посади державної служби, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час 

конкурсного відбору, але не стали його переможцями, результати проведення 

оцінювання професійних компетентностей таких кандидатів та оголошені 

конкурси на посади державної служби. 

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, Голова Національного агентства України з питань державної 

служби Н.Алошина. 

За результатами розгляду пропозицій та поправок до проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо 

кандидатського резерву (реєстр. №3491): 

«Враховано» – пропозиції та поправки з №№ 10, 14, 17, 23, 29, 30, 31, 32, 34. 

Рішення прийняті. 

«Враховано частково» – пропозиції та поправки з №№ 3, 4, 18, 27. 

Рішення прийняті. 

«Враховано редакційно» – пропозиції та поправки з №№ 6, 15, 25. 

Рішення прийняті. 
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«Відхилено» – пропозиції та поправки з №№ 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 

20, 21, 22, 24, 26, 28, 33, 35. 

Рішення прийняті. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

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

державну службу» щодо кандидатського резерву (реєстр. № 3491) 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 при підготовці 

відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його 

техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – доручити 

виступити з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України 

народному депутату України, голові підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнку. 

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 державну службу» щодо 

кандидатського резерву» (реєстр. № 3491), поданий народними депутатами 

України А.Клочком, О.Корнієнком, В.Безгіним, А.Шкрум, за наслідками 

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

2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету 

при підготовці відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України 

здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України Олександра Корнієнка. 

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

депутат України, «Не брав участі в голосуванні» – 1  народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Міністра розвитку громад та територій України 

О.Чернишова про проект Постанови Верховної Ради України про утворення та 

ліквідацію районів (реєстр. № 3650, КМУ). 

Доповідач повідомив, що зазначений проект Постанови внесений з метою 

визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Утворення нових та 

ліквідація існуючих районів забезпечить відповідність системи адміністративно-
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територіального устрою районного рівня України сучасним вимогам та 

європейським стандартам, що, в свою чергу, сприятиме визначенню 

обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів виконавчої влади та 

відповідних органів місцевого самоврядування. 

О.Чернишов вказав, що проектом Постанови пропонується: утворити в 

Автономній Республіці Крим та областях 129 районів та ліквідувати існуючі 490 

районів; визначити, що межі районів встановлюються по зовнішній межі 

територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до 

складу відповідного району; установити, що вибори депутатів районних рад 

районів, ліквідованих відповідно до пункту 3 цієї Постанови, не проводяться. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650), внесений 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в цілому з 

врахуванням пропозицій  щодо реформування районного рівня адміністративно-

територіального устрою низки областей (Вінницької, Дніпропетровської, 

Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 

Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, 

Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, О.Чернишов, В.Негода, П.Бакунець, Є.Богуцька, М.Бондар, 

Ф.Веніславський, М.Заремський, Г.Мазурашу, А.Пузійчук, І.Коліушко, 

Р.Кириченко, Т.Костін. 

Комітетом були розглянуті наступні пропозиції до проекту Постанови 

Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650, КМУ): 

- пропозиція підкомітету щодо віднесення території Копайгородської 

селищної територіальної громади до складу Вінницького району Вінницької 

області. Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо утворення у Дніпропетровській області 7 

районів: Дніпровський район (з адміністративним центром у місті Дніпро), 

Кам’янський район (з адміністративним центром у місті Кам’янське), 

Криворізький район (з адміністративним центром у місті Кривий Ріг), 

Нікопольський район (з адміністративним центром у місті Нікополь), 

Новомосковський район (з адміністративним центром у місті Новомосковськ), 

Павлоградський район (з адміністративним центром у місті Павлоград), 

Синельниківський район (з адміністративним центром у місті Синельникове). 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо віднесення території Волицької сільської 

територіальної громади до складу Житомирського району Житомирської 

області. Заперечень не надійшло. 
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Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо утворення у Київській області 6 районів: 

Білоцерківський район (з адміністративним центром у місті Біла Церква), 

Бориспільський район (з адміністративним центром у місті Бориспіль), 

Броварський район (з адміністративним центром у місті Бровари), Бучанський 

район (з адміністративним центром у місті Буча), Обухівський район (з 

адміністративним центром у місті Обухів), Фастівський район (з 

адміністративним центром у місті Фастів). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 17 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримались» – 5  народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 3 народних депутати України. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо утворення у Луганській області 7 районів: 

Алчевський район (з адміністративним центром у місті Алчевськ), Біловодський 

район (з адміністративним центром у селищі міського типу Біловодськ), 

Довжанський район (з адміністративним центром у місті Довжанськ), 

Луганський район (з адміністративним центром у місті Луганськ), 

Ровеньківський район (з адміністративним центром у місті Ровеньки), 

Сєвєродонецький район (з адміністративним центром у місті Сєвєродонецьк), 

Старобільський район (з адміністративним центром у місті Старобільськ). 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо віднесення території Рава-Руської міської 

територіальної громади до складу Львівського району Львівської області. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо утворення в Одеській області 6 районів: 

Білгород-Дністровський район (з адміністративним центром у місті Білгород-

Дністровський), Болградський район (з адміністративним центром у місті 

Болград), Ізмаїльський район (з адміністративним центром у місті Ізмаїл), 

Одеський район (з адміністративним центром у місті Одеса), Подільський район 

(з адміністративним центром у місті Подільськ), Роздільнянський район (з 

адміністративним центром у місті Роздільна). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 1 народний депутат України, «Проти» – 5 народних депутатів 

України, «Утримались» – 15 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 
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- пропозиція народного депутата України Т.Плачкової щодо утворення в 

Одеській області 7 районів: Березівський район (з адміністративним центром у 

місті Березівка), Білгород-Дністровський район (з адміністративним центром у 

місті Білгород-Дністровський), Болградський район (з адміністративним 

центром у місті Болград), Ізмаїльський район (з адміністративним центром у 

місті Ізмаїл), Одеський район (з адміністративним центром у місті Одеса), 

Подільський район (з адміністративним центром у місті Подільськ), 

Роздільнянський район (з адміністративним центром у місті Роздільна). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» - 20 народних депутатів України, «Утримався» – 1  народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету в абзаці третьому підпункту 16 слова 

«Березоворудської сільської» виключити (Лубенський район, Полтавська 

область). Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо віднесення території Лебединської міської 

територіальної громади до складу Сумського району Сумської області. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо віднесення територій Залозецької селищної, 

Золотниківської сільської, Микулинецької селищної, Теребовлянської міської 

територіальних громад до складу Тернопільського району Тернопільської 

області. Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо утворення у Чернівецькій області 3 районів: 

Вижницький район (з адміністративним центром у місті Вижниця), 

Дністровський район (з адміністративним центром у селище міського типу 

Кельменці), Чернівецький район (з адміністративним центром у місті Чернівці). 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

*** 

Голова Комітету А.Клочко оголосив перерву у засіданні Комітету до 15:00 

1 липня 2020 року, поінформувавши народних депутатів України - членів 

Комітету, що після її завершення буде продовжено розгляд питань про проект 

Постанови про утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650, КМУ) та про 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485, друге читання). 

 

*** 
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(продовження засідання після перерви) 

 

 

1 липня 2020 року 

15 год. 00 хв. 

м. Київ  

вул. М.Грушевського, 18/2,  

кімн. 11 

 

 

Голова Комітету Клочко А.А. 

Секретар Комітету Ісаєнко Д.В. 
 

Присутні: Аліксійчук О.В., Безгін В.Ю., Білозір Л.М.,  Бондар Г.В., Гузь І.В., 

Гурін Д.О., Дунда О.А., Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Качура О.А., Літвінов О.М., 

Корнієнко О.С., Лозинський Р.М., Микиша Д.С., М’ялик В.Н., Плачкова Т.М., 

Поляк В.М., Рубльов В.В., Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шкрум А.І., Шуляк О.О., 

Юнаков І.С. 

 

Відсутні: Балога В.І., Кальцев В.Ф., Саврасов М.В. 

 

Відповідальні працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету: Гарбуз Ю.П., 

Маковський О.А.; головні консультанти: Каніковська В.О., Падалко О.В. 

Запрошені: 

Абрамюк І. С. – директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої дирекції 

Всеукраїнської асоціації громад; 

Бондар В.В. – народний депутат України; 

Герега О.В. – народний депутат України; 

Дяченко С.М. – голова Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації 

Київської області; 

Діденко О.М. – Голова Центральної виборчої комісії; 

Заболотний Г.В. – заступник Міністра Кабінету Міністрів України; 

Ковтун Т.В. – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України; 

Коліушко І.Б. – голова правління Громадської організації «Центр політико-

правових реформ»; 

Кравченко Л. М. – директор Департаменту публічного права Міністерства юстиції 

України;  

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Лукеря І.М. – радник Міністра розвитку громад та територій України; 
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Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 

Немчинов О.М. – Міністр Кабінету Міністрів України; 

Остапенко П.О. – голова Товариства дослідників України, експерт із 

територіального розвитку та місцевого самоврядування; 

Павлюк О.В. – керівник експертної групи Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України;  

Слобожан О.В. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування  «Асоціація міст України»; 

Студенецька А.О. – керівник експертної групи Офісу Президента України; 

Чернишов О.М. – Міністр розвитку громад та територій України; 

Шараг К.Д. – завідувач відділу правової експертизи та аналітичної роботи 

управління організаційно-методичної роботи Секретаріату Центральної виборчої 

комісії. 

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

самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального 

устрою Міністерства розвитку громад та територій України; 

Ярошенко Р.І. - виконуючий обов`язки голови Богодухівської районної ради 

Харківської області. 
 

4. 

(продовження розгляду) 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою В.Безгін 

запропонував продовжити розгляд пропозицій до проекту Постанови Верховної 

Ради України про утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650, КМУ). 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негода, народні депутати України: В.Бондар, М.Зуєв, А.Пузійчук, О.Сова,  

Голова правління Центру політико-правових реформ І.Коліушко, депутат 

Хмельницької обласної ради У.Ткаченко, Менський міський голова Г.Примаков, 

Корюківський міський голова Р.Ахмедов, Аналітик Аналітичного центру 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» О.Логінов. 

Комітетом були розглянуті наступні пропозиції до проекту Постанови 

Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів (реєстр. №3650, 

КМУ): 

- пропозиція підкомітету щодо віднесення території Іванівської сільської 

територіальної громади до складу Тернопільського району Тернопільської 

області. Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 
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- пропозиція підкомітету щодо реформування районного рівня 

адміністративно-територіального рівня Луганської області підтримати позицію 

Кабінету Міністрів України щодо утворення у Луганській області 8 районів із 

наступними пропозиціями підкомітету: визначити адміністративним центром 

Щастинського району селище міського типу Новоайдар; включити територію 

Красноріченської селищної територіальної громади до складу Сватівського 

району Луганської області; включити територію Білолуцької селищної 

територіальної громади до складу Старобільського району Луганської області. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозиції підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо утворення у Харківській області 7 районів: 

Богодухівський район (з адміністративним центром у місті Богодухів), 

Ізюмський район (з адміністративним центром у місті Ізюм), Красноградський 

район (з адміністративним центром у місті Красноград), Куп’янський район (з 

адміністративним центром у місті Куп’янськ), Лозівський район (з 

адміністративним центром у місті Лозова), Харківський район (з 

адміністративним центром у місті Харків), Чугуївський район (з 

адміністративним центром у місті Чугуїв). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 3 народних депутати України, «Проти» – 4 народні депутати України, 

«Утримались» – 15 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3 народних депутати України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України Д.Микиші щодо утворення у 

Харківській області 4 районів: Ізюмський район (з адміністративним центром у 

місті Ізюм), Куп’янський район (з адміністративним центром у місті Куп’янськ), 

Лозівський район (з адміністративним центром у місті Лозова), Харківський 

район (з адміністративним центром у місті Харків). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 18 народних депутатів України, «Утримались» – 5  народних депутатів 

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

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо утворення у Хмельницькій області 5 

районів: Дунаєвецький район (з адміністративним центром у місті Дунаївці), 

Кам’янець-Подільський район (з адміністративним центром у місті Кам’янець-

Подільський), Старокостянтинівський район (з адміністративним центром у 

місті Старокостянтинів), Хмельницький район (з адміністративним центром у 

місті Хмельницький), Шепетівський район (з адміністративним центром у місті 

Шепетівка). 
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Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Пропозицію підтримано. 

 

- в абзаці четвертому підпункту 23 слова «Бузівської сільської» замінити 

словами «Соколівської сільської» з врахуванням алфавітного розміщення слів 

(Уманський район, Черкаська область). Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо утворення у Чернігівській області 5 

районів: Менський район (з адміністративним центром у місті Мена), 

Ніжинський район (з адміністративним центром у місті Ніжин), Новгород-

Сіверський район (з адміністративним центром у місті Новгород-Сіверський), 

Прилуцький район (з адміністративним центром у місті Прилуки), Чернігівський 

район (з адміністративним центром у місті Чернігів). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 4 народні депутати України, «Проти» – 3 народні депутати України, 

«Утримались» – 17  народних депутатів України, «Не брав участі в голосуванні» 

– 1 народний депутат України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України М.Зуєва щодо утворення у 

Чернігівській області 5 районів: Корюківський район (з адміністративним 

центром у місті Корюківка), Ніжинський район (з адміністративним центром у 

місті Ніжин), Новгород-Сіверський район (з адміністративним центром у місті 

Новгород-Сіверський), Прилуцький район (з адміністративним центром у місті 

Прилуки), Чернігівський район (з адміністративним центром у місті Чернігів).   

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 19 народних депутатів України, «Утримались» – 4  народні депутати 

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

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету щодо утворення у Закарпатській області 6 

районів: Берегівський район (з адміністративним центром у місті Берегове), 

Мукачівський район (з адміністративним центром у місті Мукачево), Рахівський 

район (з адміністративним центром у місті Рахів), Тячівський район (з 

адміністративним центром у місті Тячів), Ужгородський район (з 

адміністративним центром у місті Ужгород), Хустський район (з 

адміністративним центром у місті Хуст). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

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

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

голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Пропозицію підтримано. 

- пропозиція підкомітету щодо віднесення території Кам’янської сільської 

територіальної громади до складу Берегівського району Закарпатської області. 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

- пропозиція підкомітету щодо утворення у Житомирській області 5 

районів: Бердичівський район (з адміністративним центром у місті Бердичів), 

Житомирський район (з адміністративним центром у місті Житомир), 

Коростенський район (з адміністративним центром у місті Коростень), 

Малинський район (з адміністративним центром у місті Малин), Новоград-

Волинський район (з адміністративним центром у місті Новоград-Волинський). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 5 народних депутатів України, «Утримались» – 17 народних 

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

України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції: 

«1) в Автономній Республіці Крим Бахчисарайський, Білогірський, 

Джанкойський, Іслямтерецький, Курманський, Перекопський, Єдикуйський, 

Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, 

Сімферопольський, Ічкінський, Чорноморський райони». Заперечень не 

надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету пункт 4 викласти в такій редакції: 

«4. Установити, що: 

вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих відповідно до пункту 

3 цієї Постанови, не проводяться; 

повноваження депутатів районних рад районів, ліквідованих відповідно до 

пункту 3 цієї Постанови, припиняються в день набуття повноважень депутатів 

районних рад районів, утворених відповідно до пункту 1 цієї Постанови». 

Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету пункт 5 викласти в такій редакції: 

«5. Центральній виборчій комісії забезпечити формування виборчих 

округів та проведення місцевих виборів з врахуванням районів, утворених цією 

Постановою». Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 
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- пропозиція підкомітету пункт 7 викласти в такій редакції: 

«7. Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

опублікування, крім підпункту 1 пункту 1 та підпункту 1 пункту 3, які набирають 

чинності з моменту повернення тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим під загальну юрисдикцію України». Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція підкомітету проект Постанови доповнити пунктом 8 такого 

змісту: 

«8. Внести зміну до пункту 2 Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 23, 

ст. 478), виклавши його в такій редакції:  

«2. Ця Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності 

Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» та 

вводиться в дію з моменту повернення тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію 

України»». Заперечень не надійшло. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету запропонував рекомендувати Верховній Раді України 

проект Постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів 

(реєстр. № 3650), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду 

прийняти в цілому з врахуванням пропозицій підкомітету та у разі прийняття 

проекту Постанови в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити 

Комітету при підготовці відповідної Постанови на підпис Голові Верховної Ради 

України здійснити її техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

Також Голова Комітету А.Клочко запропонував визначити співдоповідачем 

з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного 

депутата України, голову підкомітету з питань адміністративно-територіального 

устрою В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650), внесений 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду прийняти в цілому з 

врахуванням таких пропозицій: 

1) в пункті 1: 

а) абзац другий підпункту 2 після слів «Іллінецької міської» доповнити 

словами «Копайгородської селищної»; 

б) в абзаці четвертому підпункту 2 слова «Копайгородської селищної» 

виключити; 

в) підпункту 4 викласти в такій редакції: 
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«4) в Дніпропетровській області: 

Дніпровський район (з адміністративним центром у місті Дніпро) у складі 

територій Дніпровської міської, Китайгородської сільської, Любимівської 

сільської, Ляшківської сільської, Миколаївської сільської, Могилівської 

сільської, Новоолександрівської сільської, Новопокровської селищної, 

Обухівської селищної, Петриківської селищної, Підгородненської міської, 

Святовасилівської сільської, Слобожанської селищної, Солонянської селищної, 

Сурсько-Литовської сільської, Царичанської селищної, Чумаківської сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Кам’янський район (з адміністративним центром у місті Кам’янське) у 

складі територій Божедарівської селищної, Верхівцівської міської, 

Верхньодніпровської міської, Вишнівської селищної, Вільногірської міської, 

Жовтоводської міської, Затишнянської сільської, Кам’янської міської, 

Криничанської селищної, Лихівської селищної, П’ятихатської міської, 

Саксаганської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України; 

Криворізький район (з адміністративним центром у місті Кривий Ріг) у 

складі територій Апостолівської міської, Вакулівської сільської, Глеюватської 

сільської, Гречаноподівської сільської, Грушіської сільської, Девладівської 

сільської, Зеленодольської міської, Карпівської сільської, Криворізької міської, 

Лозуватської сільської, Нивотрудівської сільської, Новолатівської сільської, 

Новопільської сільської, Софіївської селищної, Широківської селищної 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Нікопольський район (з адміністративним центром у місті Нікополь) у 

складі територій Марганецької міської, Мирівської сільської, Нікопольської 

міської, Першотравневської сільської, Покровської міської, Покровської 

сільської, Томаківської селищної, Червоногригорівської селищної 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Новомосковський район (з адміністративним центром у місті 

Новомосковськ) у складі територій Губиниської селищної, Личківської сільської, 

Магдалинівської селищної, Новомосковської міської, Перещепинської міської, 

Піщанської сільської, Черкаської селищної, Чернеччинської сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Павлоградський район (з адміністративним центром у місті Павлоград) у 

складі територій Богданівської сільської, Вербківської сільської, Межиріцької 

сільської, Павлоградської міської, Тернівської міської, Троїцької сільської, 

Юр’ївської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів 

України; 

Синельниківський район (з адміністративним центром у місті 

Синельникове) у складі територій Брагинівської сільської, Васильківської 

селищної, Великомихайлівської сільської, Дубовиківської сільської, Зайцівської 

сільської, Іларіонівської селищної, Маломихайлівської сільської, Межівської 

селищної, Миколаївської сільської, Новопавлівської сільської, 

Першотравенської міської, Петропавлівської селищної, Покровської селищної, 

Раївської сільської, Роздорської селищної, Синельниківської міської, 
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Славгородської селищної, Слов’янської сільської, Української сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України»; 

г) абзац третій підпункту 6 після слів «Вільшанської сільської» доповнити 

словами «Волицької сільської»;  

ґ) абзац другий підпункту 7 після слів «Виноградівської міської» доповнити 

словами «Кам’янської сільської»; 

д)  підпункт 7 доповнити абзацом четвертим такого змісту:  

«Рахівський район (з адміністративним центром у місті Рахів) у складі 

територій Богданської сільської, Великобичківської селищної, Рахівської 

міської, Ясінянської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України». 

У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати відповідно абзацами 

п’ятим-сьомим; 

е) абзац четвертий підпункту 7 викласти в такій редакції: 

«Тячівський район (з адміністративним центром у місті Тячів) у складі 

територій Бедевлянської сільської, Буштинської селищної, Вільховецької 

сільської, Дубівської селищної, Нересницької сільської, Солотвинської 

селищної, Тересвянської селищної, Тячівської міської, Углянської сільської, 

Усть-Чорнянської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України»; 

є) в абзаці шостому підпункту 7 слова «Кам’янської сільської» виключити; 

ж) підпункт 10 викласти в такій редакції: 

«10) в Київській області: 

Білоцерківський район (з адміністративним центром у місті Біла Церква) у 

складі територій Білоцерківської міської, Володарської селищної, Гребінківської 

селищної, Ковалівської сільської, Маловільшанської сільської, Медвинської 

сільської, Рокитнянської селищної, Сквирської міської, Ставищенської 

селищної, Таращанської міської, Тетіївської міської, Узинської міської, 

Фурсівської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів 

України; 

Бориспільський район (з адміністративним центром у місті Бориспіль) у 

складі територій Бориспільської міської, Вороньківської сільської, Гірської 

сільської, Дівичківської сільської, Золочівської сільської, Переяславської 

міської, Пристоличної сільської, Студениківської сільської, Ташанської 

сільської, Циблівської сільської, Яготинської міської територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Броварський район (з адміністративним центром у місті Бровари) у складі 

територій Баришівської селищної, Березанської міської, Броварської міської, 

Великодимерської селищної, Зазимської сільської, Згурівської селищної, 

Калинівської селищної, Калитянської селищної територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Бучанський район (з адміністративним центром у місті Буча) у складі 

територій Білогородської сільської, Бородянської селищної, Борщагівської 

сільської, Бучанської міської, Вишгородської міської, Вишневої міської, 

Гостомельської селищної, Димерської селищної, Дмитрівської сільської, 
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Іванківської селищної, Ірпінської міської, Коцюбинської селищної, 

Немішаївської селищної, Петрівської сільської, Пірнівської сільської, 

Пісківської селищної, Поліської селищної територіальних громад, затверджених 

Кабінетом Міністрів України; 

Обухівський район (з адміністративним центром у місті Обухів) у складі 

територій Богуславської міської, Васильківської міської, Кагарлицької міської, 

Козинської селищної, Миронівської міської, Обухівської міської, Ржищівської 

міської, Української міської територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України; 

Фастівський район (з адміністративним центром у місті Фастів) у складі 

територій Бишівської сільської, Боярської міської, Гатненської сільської, 

Глевахівської селищної, Калинівської селищної, Кожанської селищної, 

Макарівської селищної, Томашівської сільської, Фастівської міської, 

Феодосіївської сільської, Чабанівської селищної територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України»; 

з) в абзаці шостому підпункту 12 слова «Білолуцької селищної» замінити 

словами «Красноріченської селищної» з врахуванням алфавітного розміщення 

слів; 

и) в абзаці сьомому підпункту 12 слова «Красноріченської селищної» 

виключити; 

і) абзац восьмий підпункту 12 після слів «Біловодської селищної» 

доповнити словами «Білолуцької селищної»;  

ї) в  абзаці дев’ятому підпункту 12 слова «у місті Щастя» замінити словами 

«у селищі міського типу Новоайдар»; 

й) абзац четвертий підпункту 13 після слів «Пустомитівської міської» 

доповнити словами «Рава-Руської міської»; 

к) в абзаці восьмому підпункту 13 слова «Рава-Руської міської» виключити; 

л) підпункт 15 викласти в такій редакції: 

«15) в Одеській області: 

Березівський район (з адміністративним центром у місті Березівка) у складі 

територій Андрієво-Іванівської сільської, Березівської міської, 

Великобуялицької сільської, Доброславської селищної, Знам’янської сільської, 

Іванівської селищної, Коноплянської сільської, Курісовської сільської, 

Миколаївської селищної, Новокальчевської сільської, Петровірівської сільської, 

Раухівської селищної, Розквітівської сільської, Старомаяківської сільської, 

Стрюківської сільської, Чогодарівської сільської, Ширяївської селищної 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Білгород-Дністровський район (з адміністративним центром у місті 

Білгород-Дністровський) у складі територій Білгород-Дністровської міської, 

Дивізійської сільської, Кароліно-Бугазької сільської, Кулевчанської сільської, 

Лиманської сільської, Маразліївської сільської, Мологівської сільської, 

Петропавлівської сільської, Плахтіївської сільської, Саратської селищної, 

Сергіївської селищної, Старокозацької сільської, Татарбунарської міської, 

Тузлівської сільської, Успенівської сільської, Шабівської сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 
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Болградський район (з адміністративним центром у місті Болград) у складі 

територій Арцизької міської, Болградської міської, Бородінської селищної, 

Василівської сільської, Городненської сільської, Криничненської сільської, 

Кубейської сільської, Павлівської сільської, Тарутинської селищної, Теплицької 

сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Ізмаїльський район (з адміністративним центром у місті Ізмаїл) у складі 

територій Вилківської міської, Ізмаїльської міської, Кілійської міської, 

Ренійської міської, Саф’янської сільської, Суворовської селищної 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Одеський район (з адміністративним центром у місті Одеса) у складі 

територій Авангардівської селищної, Біляївської міської, Великодальницької 

сільської, Великодолинської селищної, Вигодянської сільської, Визирської 

сільської, Дальницької сільської, Дачненської сільської, Красносільської 

сільської, Маяківської сільської, Нерубайської сільської, Овідіопольської 

селищної, Одеської міської, Таїровської селищної, Теплодарської міської, 

Усатівської сільської, Фонтанської сільської, Чорноморської міської, 

Чорноморської селищної, Южненської міської, Яськівської сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Подільський район (з адміністративним центром у місті Подільськ) у складі 

територій Ананьївської міської, Балтської міської, Долинської сільської, 

Зеленогірської селищної, Кодимської міської, Куяльницької сільської, 

Любашівської селищної, Окнянської селищної, Піщанської сільської, 

Подільської міської, Савранської селищної, Слобідської селищної 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Роздільнянський район (з адміністративним центром у місті Роздільна) у 

складі територій Великомихайлівської селищної, Великоплосківської сільської, 

Затишанської селищної, Захарівської селищної, Лиманської селищної, 

Новоборисівської сільської, Роздільнянської міської, Степанівської сільської, 

Цебриківської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України;» 

м) в абзаці третьому підпункту 16 слова «Березоворудської сільської» 

виключити; 

н) в абзаці третьому підпункту 18 слова «Лебединської міської» виключити; 

о) абзац п’ятий підпункту 18 після слів «Краснопільської селищної» 

доповнити словами «Лебединської міської»; 

п) підпункту 19 викласти в такій редакції: 

19) в Тернопільській області: 

«Кременецький район (з адміністративним центром у місті Кременець) у 

складі територій Борсуківської сільської, Великодедеркальської сільської, 

Вишнівецької селищної, Кременецької міської, Лановецької міської, 

Лопушненської сільської, Почаївської міської, Шумської міської територіальних 

громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Тернопільський район (з адміністративним центром у місті Тернопіль) у 

складі територій Байковецької сільської, Бережанської міської, Білецької 

сільської, Великоберезовицької селищної, Великобірківської селищної, 
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Великогаївської сільської, Залозецької селищної, Збаразької міської, Зборівської 

міської, Золотниківської сільської, Іванівської сільської, Козівської селищної, 

Козлівської селищної, Купчинецької сільської, Микулинецької селищної, 

Нараївської сільської, Озернянської сільської, Підволочиської селищної, 

Підгаєцької міської, Підгороднянської сільської, Саранчуківської сільської, 

Скалатської міської, Скориківської сільської, Теребовлянської міської, 

Тернопільської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України; 

Чортківський район (з адміністративним центром у місті Чортків) у складі 

територій Білобожницької сільської, Більче-Золотецької сільської, Борщівської 

міської, Бучацької міської, Васильковецької сільської, Гримайлівської селищної, 

Гусятинської селищної, Заводської селищної, Заліщицької міської, 

Золотопотіцької селищної, Іване-Пустенської сільської, Колиндянської 

сільської, Копичинецької міської, Коропецької селищної, Мельнице-Подільської 

селищної, Монастириської міської, Нагірянської сільської, Скала-Подільської 

селищної, Товстенської селищної, Трибухівської сільської, Хоростківської 

міської, Чортківської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України» 

р) підпункт 20 викласти в такій редакції: 

«20) в Харківській області: 

Ізюмський район (з адміністративним центром у місті Ізюм) у складі 

територій Балаклійської міської, Барвінківської міської, Борівської селищної, 

Донецької селищної, Ізюмської міської, Куньєвської сільської, Оскільської 

сільської, Савинської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України; 

Куп’янський район (з адміністративним центром у місті Куп’янськ) у складі 

територій Великобурлуцької селищної, Вільхуватської сільської, Дворічанської 

селищної, Кіндрашівської сільської, Куп’янської міської, Курилівської сільської, 

Петропавлівської сільської, Шевченківської селищної територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Лозівський район (з адміністративним центром у місті Лозова) у складі 

територій Біляївської сільська, Близнюківської селищної, Зачепилівської 

селищної, Кегичівської селищної, Красноградської міської, Лозівської міської, 

Наталинської сільської, Олексіївської сільської, Первомайської міської, 

Сахновщинської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України;  

Харківський район (з адміністративним центром у місті Харків) у складі 

територій Безлюдівської селищної, Богодухівської міської, Валківської міської, 

Височанської селищної, Вільхівської сільської, Вовчанської міської, 

Дергачівської міської, Зміївської міської, Золочівської селищної, Коломацької 

селищної, Краснокутської селищної, Липецької сільської, Люботинської міської, 

Малинівської селищної, Малоданилівської селищної, Мереф’янської міської, 

Нововодолазької селищної, Новопокровської селищної, Печенізької селищної, 

Південноміської міської, Пісочинської селищної, Роганської селищної, 

Слобожанської селищної, Солоницівської селищної, Старовірівської сільської, 
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Старосалтівської селищної, Харківської міської, Циркунівської сільської, 

Чкаловської селищної, Чугуївської міської територіальних громад, затверджених 

Кабінетом Міністрів України»; 

с) абзац другий підпункту 22 викласти в такій редакції: 

«Дунаєвецький район (з адміністративним центром у місті Дунаївці) у 

складі територій Городоцької міської, Дунаєвецької міської, Закупненської 

селищної,  Маківської сільської, Новодунаєвецької селищної, Новоушицької 

селищної, Сатанівської селищної, Смотрицької селищної, Солобковецької 

сільської, Чемеровецької селищної, Ярмолинецької селищної територіальних 

громад, затверджених Кабінетом Міністрів України»; 

т) в абзаці третьому підпункту 22 слова «Закупненської селищної» та 

«Чемеровецької селищної» виключити; 

у) в абзаці п’ятому підпункту 22 слова «Сатанівської селищної» виключити; 

ф) в абзаці четвертому підпункту 23 слова «Бузівської сільської» замінити 

словами «Соколівської сільської» з врахуванням алфавітного розміщення слів; 

х) підпункт 24 викласти в такій редакції: 

«24) в Чернівецькій області: 

Вижницький район (з адміністративним центром у місті Вижниця) у складі 

територій Банилівської сільської, Берегометської селищної, Брусницької 

сільської, Вашківецької міської, Вижницької міської, Конятинської сільської, 

Путильської селищної, Селятинської сільської, Усть-Путильської сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Дністровський район (з адміністративним центром у селище міського типу 

Кельменці) у складі територій Вашковецької сільської, Кельменецької селищної, 

Клішковецької сільської, Лівинецької сільської, Мамалигівської сільської, 

Недобоївської сільської, Новодністровської міської, Рукшинської сільської, 

Сокирянської міської, Хотинської міської територіальних громад, затверджених 

Кабінетом Міністрів України; 

Чернівецький район (з адміністративним центром у місті Чернівці) у складі 

територій Боянської сільської, Ванчиковецької сільської, Великокучурівської 

сільської, Веренчанської сільської, Вікнянської сільської, Волоківської сільської, 

Герцаївської міської, Глибоцької селищної, Горішньошеровецької сільської, 

Заставнівської міської, Кадубовецької сільської, Кам’янецької сільської, 

Кам’янської сільської, Карапчівської сільської, Кіцманської міської, 

Кострижівської селищної, Красноїльської селищної, Магальської сільської, 

Мамаївської сільської, Неполоковецької селищної, Новоселицької міської, 

Острицької сільської, Петровецької сільської, Ставчанської сільської, 

Сторожинецької міської, Сучевенської сільської, Тарашанської сільської, 

Тереблеченської сільської,Топорівської сільської, Чагорської сільської, 

Чернівецької міської, Чудейської сільської, Юрковецької сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України»; 

ц) підпункт 25 доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Корюківський район (з адміністративним центром у місті Корюківка) у 

складі територій Корюківської міської, Менської міської, Сновської міської, 
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Сосницької селищної, Холминської селищної територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України». 

У зв’язку з цим абзаци другий-п’ятий вважати відповідно абзацами третім-

шостим; 

ч) абзац третій підпункту 25 викласти в такій редакції: 

«Новгород-Сіверський район (з адміністративним центром у місті 

Новгород-Сіверський) у складі територій Коропської селищної, Новгород-

Сіверської міської, Понорницької селищної, Семенівської міської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України»; 

2) підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції: 

«1) в Автономній Республіці Крим Бахчисарайський, Білогірський, 

Джанкойський, Іслямтерецький, Курманський, Перекопський, Єдикуйський, 

Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, 

Сімферопольський, Ічкінський, Чорноморський райони»; 

3) пункт 4 викласти в такій редакції: 

«4. Установити, що: 

вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих відповідно до пункту 

3 цієї Постанови, не проводяться; 

повноваження депутатів районних рад районів, ліквідованих відповідно до 

пункту 3 цієї Постанови, припиняються в день набуття повноважень депутатів 

районних рад районів, утворених відповідно до пункту 1 цієї Постанови»; 

4) пункт 5 викласти в такій редакції: 

«5. Центральній виборчій комісії забезпечити формування виборчих округів 

та проведення місцевих виборів з врахуванням районів, утворених цією 

Постановою»; 

5) пункт 7 викласти в такій редакції: 

«7. Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

опублікування, крім підпункту 1 пункту 1 та підпункту 1 пункту 3, які набирають 

чинності з моменту повернення тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим під загальну юрисдикцію України»; 

6) проект Постанови доповнити пунктом 8 такого змісту: 

«8. Внести зміну до пункту 2 Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 23, 

ст. 478), виклавши його в такій редакції:  

«2. Ця Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності 

Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» та 

вводиться в дію з моменту повернення тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України»». 

2. У разі прийняття проекту Постанови в цілому запропонувати Верховній 

Раді України доручити Комітету при підготовці відповідної Постанови на підпис 

Голові Верховної Ради України здійснити її техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 
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3. Визначити співдоповідачем 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» – 4 народні депутати 

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 внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485, друге 

читання). 

Доповідач зазначила, що за наслідками розгляду на засіданні підкомітету 

пропозицій та поправок до даного законопроекту, підкомітетом було 

підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 4046 поправок і пропозицій, що 

надійшли від 92 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких: 602 – враховано, 

12 – враховано частково, 101 – враховано редакційно, 3173 – відхилено, 158 – 

залишено на розгляд Комітету. 

Голова підкомітету А.Загоруйко оголосила пропозицію підкомітету –

зважаючи на структуру і зміст законопроекту, який передбачає внесення змін до 

восьми кодексів і законів України, прийняти процедурне рішення про розгляд 

законопроекту частинами, що складаються з окремих підпунктів, груп 

підпунктів у залежності від предмету регулювання, пунктів, з проведенням щодо 

них самостійного обговорення і голосування. 

Голова Комітету А.Клочко поставив вказану пропозицію на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 20 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко, зважаючи на підтриману Комітетом процедуру, 

запропонував перейти до розгляду пропозицій та поправок, що надійшли до 

проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485). 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Голова Центральної виборчої комісії О.Діденко. 

Заступник Голови Комітету А.Загоруйко представила 907 поправок та 

пропозицій до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. №3485), Комітет 

прийняв рішення щодо 907 поправок та пропозицій. 

Рішення прийняті. 
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Голова Комітету запропонував з метою техніко-юридичного 

доопрацювання надати доручення профільному підкомітету спільно із 

секретаріатом Комітету привести у відповідність до прийнятих Комітетом 

рішень третю та четверту колонку порівняльної таблиці. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко оголосив перерву у засіданні Комітету до 15:30 

2 липня 2020 року, поінформувавши народних депутатів України - членів 

Комітету, що після її завершення буде продовжено розгляд питання про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485, друге читання). 

 

*** 
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(продовження засідання після перерви) 
 

2 липня 2020 року 

15 год. 30 хв. 

м. Київ  

вул. М.Грушевського, 18/2,  

кімн. 11 

 

Голова Комітету Клочко А.А. 

Секретар Комітету Ісаєнко Д.В. 
 

Присутні: Аліксійчук О.В., Безгін В.Ю., Білозір Л.М.,  Бондар Г.В., Гурін Д.О., 

Дунда О.А., Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Кальцев В.Ф., Качура О.А., Літвінов О.М., 

Корнієнко О.С., Лозинський Р.М., Микиша Д.С., М’ялик В.Н., Рубльов В.В., 

Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шуляк О.О., Юнаков І.С. 
 

Відсутні: Балога В.І., Гузь І.В., Плачкова Т.М., Поляк В.М., Саврасов  М.В, 

Шкрум А.І. 
 

Відповідальні працівники секретаріату Комітету:  керівник  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету: Гарбуз Ю.П., 

Маковський О.А.; головні консультанти:  Каніковська  В.О.; Падалко О.В. 
 

Запрошені: 

Абрамюк І. С. – директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої дирекції 

Всеукраїнської асоціації громад; 

Діденко О.М. – Голова Центральної виборчої комісії; 

Кальченко С.В. – народний депутат України; 

Кравченко Л. М. – директор Департаменту публічного права Міністерства юстиції 

України;  

Крулько І.І. – народний депутат України; 

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Шараг К.Д. – завідувач відділу правової експертизи та аналітичної роботи 

управління організаційно-методичної роботи Секретаріату Центральної виборчої 

комісії. 
 

5. 

(продовження розгляду) 

Голова Комітету А.Клочко запропонував продовжити розгляд пропозицій та 

поправок, що надійшли до проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, С.Кальченко, І.Крулько, О.Діденко, І.Абрамюк, О.Логінов. 
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Заступник Голови Комітету А.Загоруйко надала узагальнену інформацію 

щодо окремих поправок та пропозицій до проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства 

(реєстр. №3485). 

Комітет визначився щодо зазначених Заступником Голови Комітету 

А.Загоруйко поправок та пропозицій.  

 

Рішення прийняті. 

 

Заступник Голови Комітету А.Загоруйко поінформувала Комітет про 

рішення підкомітету щодо рекомендації Верховній Раді України прийняти 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485) за результатами 

розгляду в другому читанні та в цілому. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію 

підкомітету та рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. № 3485 

за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в 

цілому; рекомендувати Верховній Раді України, зважаючи на структуру і зміст 

законопроекту, який передбачає внесення змін до восьми кодексів і законів 

України, прийняти процедурне рішення про розгляд законопроекту частинами, 

що складаються з окремих підпунктів, груп підпунктів у залежності від предмету 

регулювання, пунктів, з проведенням щодо них самостійного обговорення і 

голосування, стосовно внесення змін до: 

 Кодексу України про адміністративні правопорушення – пункт 1 Розділу 

І законопроекту; 

 Кримінального кодексу України – пункт 2 Розділу І законопроекту; 

 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» – пункт 3 Розділу І 

законопроекту; 

 Кодексу адміністративного судочинства України – пункт 4 Розділу І 

законопроекту; 

 Закону України «Про Державний реєстр виборців» – пункту 5 Розділу І 

законопроекту; 

 Закону України «Про запобігання корупції» – пункт 6 Розділу І 

законопроекту; 

 Закону України «Про державну службу» – пункт 7 Розділу І 

законопроекту; 

 Виборчого кодексу України – по групах підпунктів 1-3 (Розділ І 

Кодексу), 4-11 (Розділ ІІ Кодексу), 12-16 (Розділ ІІІ Кодексу), 17-19 

(Розділ ІV Кодексу), 20-25 (Розділ V Кодексу), 26-28 (Розділ VІ Кодексу), 

29-31 (Розділ VІІ Кодексу), 32-35 (Розділ VIІІ Кодексу), 36-38 (Розділ ІX 

Кодексу), 39-40 (Розділ X Кодексу), 40-47 (Розділ XІ Кодексу), 48 (Розділ 

XІІ Кодексу), 49 (Розділ XIІІ Кодексу), 50- 51 (Розділ XІV Кодексу), 52-

57 (Розділ XV Кодексу), 58-60 (Розділ XVІ Кодексу), 61-64 (Розділ XVІІ 

Кодексу), 65-71 (Розділ XVIІІ Кодексу), 72 (Розділ XІX Кодексу), 73-76 
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(Розділ XX Кодексу), 77-90 (Розділ XXІ Кодексу), 91 (Розділ XXІІ 

Кодексу), 91 (Розділ XXIІІ Кодексу), 92 (Розділ XXІV Кодексу), 93-99 

(Розділ XXV Кодексу), 100 (Розділ XXVІ Кодексу), 101-103 (Розділ 

XXVІІ Кодексу), 104-110 (Розділ XXVIІІ Кодексу), 111-113 (Розділ XXІX 

Кодексу), 114- 116 (Розділ XXX Кодексу), 117-135 (Розділ XXXІ 

Кодексу), 136-141, преамбули Розділу І та пункту 8 Розділу І 

законопроекту (Розділ XXXІІ Кодексу), 142-145 (Розділ XXXIІІ 

Кодексу), 146-152 (Розділ XXXІV Кодексу), 153-156 (Розділ XXXV 

Кодексу), 157-159 (Розділ XXXVІ Кодексу), 160-175 (Розділ XXXVІІ 

Кодексу), 176-179 (Розділ XXXVIІІ Кодексу), 180-182 (Розділ XXXІX 

Кодексу), 183-212 (Розділ XXXX Кодексу), 213-218 (Розділ XXXXІ 

Кодексу), 219 (Розділ XXXXІІ Кодексу); 

 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» – новий пункт, 

запропонований в остаточній редакції законопроекту; 

 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – новий пункт, 

запропонований в остаточній редакції законопроекту; 

 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» – 

новий пункт, запропонований в остаточній редакції законопроекту. 

- у разі прийняття проекту Закону 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 тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

заступнику Голови Комітету А.Загоруйко. 

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 щодо вдосконалення виборчого 

законодавства (реєстр. № 3485) за результатами розгляду в другому читанні 

прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України, зважаючи на структуру і зміст 

законопроекту, який передбачає внесення змін до восьми кодексів і законів 

України, та виходячи з положень частини другої статті 119 Регламенту 

Верховної Ради України, прийняти процедурне рішення про розгляд 

законопроекту частинами, що складаються з окремих підпунктів, груп 

підпунктів у залежності від предмету регулювання, пунктів, з проведенням щодо 

них самостійного обговорення і голосування, стосовно внесення змін до: 

- Кодексу України про адміністративні правопорушення – пункт 1 Розділу І 

законопроекту; 

- Кримінального кодексу України – пункт 2 Розділу І законопроекту; 
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- Закону України «Про Центральну виборчу комісію» – пункт 3 Розділу І 

законопроекту; 

- Кодексу адміністративного судочинства України – пункт 4 Розділу І 

законопроекту; 

- Закону України «Про Державний реєстр виборців» – пункту 5 Розділу І 

законопроекту; 

- Закону України «Про запобігання корупції» – пункт 6 Розділу І 

законопроекту; 

- Закону України «Про державну службу» – пункт 7 Розділу І 

законопроекту; 

- Виборчого кодексу України – по групах підпунктів 1-3 (Розділ І Кодексу), 

4-11 (Розділ ІІ Кодексу), 12-16 (Розділ ІІІ Кодексу), 17-19 (Розділ ІV Кодексу), 

20-25 (Розділ V Кодексу), 26-28 (Розділ VІ Кодексу), 29-31 (Розділ VІІ Кодексу), 

32-35 (Розділ VIІІ Кодексу), 36-38 (Розділ ІX Кодексу), 39-40 (Розділ X Кодексу), 

40-47 (Розділ XІ Кодексу), 48 (Розділ XІІ Кодексу), 49 (Розділ XIІІ Кодексу), 50- 

51 (Розділ XІV Кодексу), 52-57 (Розділ XV Кодексу), 58-60 (Розділ XVІ Кодексу), 

61-64 (Розділ XVІІ Кодексу), 65-71 (Розділ XVIІІ Кодексу), 72 (Розділ XІX 

Кодексу), 73-76 (Розділ XX Кодексу), 77-90 (Розділ XXІ Кодексу), 91 (Розділ 

XXІІ Кодексу), 91 (Розділ XXIІІ Кодексу), 92 (Розділ XXІV Кодексу), 93-99 

(Розділ XXV Кодексу), 100 (Розділ XXVІ Кодексу), 101-103 (Розділ XXVІІ 

Кодексу), 104-110 (Розділ XXVIІІ Кодексу), 111-113 (Розділ XXІX Кодексу), 114- 

116 (Розділ XXX Кодексу), 117-135 (Розділ XXXІ Кодексу), 136-141, преамбули 

Розділу І та пункту 8 Розділу І законопроекту (Розділ XXXІІ Кодексу), 142-145 

(Розділ XXXIІІ Кодексу), 146-152 (Розділ XXXІV Кодексу), 153-156 (Розділ 

XXXV Кодексу), 157-159 (Розділ XXXVІ Кодексу), 160-175 (Розділ XXXVІІ 

Кодексу), 176-179 (Розділ XXXVIІІ Кодексу), 180-182 (Розділ XXXІX Кодексу), 

183-212 (Розділ XXXX Кодексу), 213-218 (Розділ XXXXІ Кодексу), 219 (Розділ 

XXXXІІ Кодексу); 

- Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» – новий пункт, 

запропонований в остаточній редакції законопроекту; 

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – новий пункт, 

запропонований в остаточній редакції законопроекту; 

- Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» – 

новий пункт, запропонований в остаточній редакції законопроекту. 

3. У разі прийняття проекту Закону 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 тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

заступнику Голови Комітету А.Загоруйко. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 20 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету                  _________________                     А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету              _________________                     Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

30 червня - 2 липня 2020 року 

 

I. Організаційні питання 

1. Про утворення Робочої групи Комітету з опрацювання та підготовки до 

другого читання проекту Закону України про народовладдя через всеукраїнський 

референдум (реєстр. № 3612). 

2. Про звернення Міністра Кабінету Міністрів України О.Немчінова щодо 

включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення проходження державної служби». 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо кандидатського резерву (реєстр. № 3491, друге читання). 

4. Проект Постанови про утворення та ліквідацію районів (реєстр. № 3650, 

КМУ, Д.Шмигаль). 

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

вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. № 3485, друге читання) 

IІІ. Різне 

 


