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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України «Про 

місто Київ – столицю України» (реєстр. № 2143-3) із зауваженнями Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 24 квітня 2020 року. 

II. 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» – 23 народні депутати України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – включити до проекту порядку 

денного питання про перегляд окремих рішень Комітету від 30 червня, 1 та 9 липня 

щодо проекту Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію 

районів» реєстр. № 3650 в частині уточнення формування районів окремих областей. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому з урахуванням висловленої пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловленої пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
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*** 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України «Про 

місто Київ – столицю України» (реєстр. № 2143-3) із зауваженнями Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 24 квітня 2020 року. 

2. Про перегляд окремих рішень Комітету від 30 червня, 1 та 9 липня щодо 

проекту Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» 

реєстр. № 3650 в частині уточнення формування районів окремих областей. 

II. Різне 

*** 

Голова Комітету А.Клочко повідомив, що перше та друге питання порядку 

денного передбачає внесення змін до раніше прийнятих Комітетом рішень, у 

зв’язку із цим зазначається, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 

Закону України про комітети Верховної Ради України прийняті комітетом акти 

можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого 

Верховною Радою України складу членів комітету і це має становити не менше 

14 голосів присутніх. 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував змінити черговість розгляду 

питань порядку денного засідання Комітету та розглянути питання про перегляд 

окремих рішень Комітету від 30 червня, 1 та 9 липня щодо проекту Постанови 

Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» реєстр. № 3650 

в частині уточнення формування районів окремих областей першим за 

черговістю. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 11 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримались» – 12 народних депутатів України, «Не брав участі в 

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна про повторний 

розгляд у другому читанні проекту Закону України Про місто Київ – столицю 

України (реєстр. № 2143-3) із зауваженнями Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України від 24 квітня 2020 року. 

Доповідач вказав на необхідність повторного розгляду на засіданні Комітету 

проекту Закону України Про місто Київ – столицю України (реєстр. № 2143-3) з 

метою врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України від 24 квітня 2020 року до остаточної редакції даного проекту Закону, 

запропонованої Комітетом за наслідками засідання 19 лютого 2020 року. 
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Д.Гурін повідомив, що з метою врахування вищевказаних зауважень 

Головного юридичного управління, ним подано 65 пропозицій, 33 з яких 

полягають у внесенні нових пропозицій до прийнятого за основу тексту проекту 

Закону з реєстр. № 2143-3, а 32 пропозиції стосуються перегляду раніше 

прийнятих рішень Комітету стосовно пропозицій народних депутатів України, 

розглянутих на засіданні Комітету 19 лютого 2020 року. 

Народний депутат України - член Комітету Т.Плачкова запропонувала зняти 

з розгляду порядку питання денного про повторний розгляд у другому читанні 

проекту Закону України Про місто Київ – столицю України (реєстр. № 2143-3) із 

зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України від 24 квітня 2020 року. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 7 народних депутатів України, «Проти» – 6 народних депутатів 

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

голосуванні» – 5  народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко 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 підкомітету Д.Гурін запропонував Комітету визначитися щодо 

пропозицій, внесених ним до прийнятого за основу тексту проекту Закону України 

про місто Київ – столицю України (реєстр. № 2143-3). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 15 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

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

голосуванні» – 5  народних депутатів України. 

Пропозицію підтримано. 

Рішення прийняті. 

 

За наслідками розгляду пропозицій народного депутата України Д.Гуріна 

щодо перегляду раніше прийнятих рішень Комітету стосовно пропозицій народних 

депутатів України, розглянутих на засіданні Комітету 19 лютого 2020 року: 

«Враховано» – 3 пропозиції. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано частково» – 17 пропозицій. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано редакційно» – 3 пропозиції. 
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Рішення прийняті. 

 

«Відхилено» – 9 пропозицій. 

Рішення прийняті. 

 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123, частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 

Регламенту Верховної Ради України проект Закону України Про місто Київ -

столицю України (реєстр. № 2143-3) прийняти в другому читанні та в цілому з 

врахуванням пропозицій народного депутата України Д.Гуріна, поданих з метою 

врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України від 24 квітня 2020 року до остаточної редакції даного проекту 

Закону, запропонованої Комітетом за наслідками засідання 19 лютого 2020 року 

до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України; 

- 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 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріну. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Підтримати пропозиції народного депутата України Д.Гуріна щодо 

врахування зауважень Головно го юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України від 24 квітня 2020 року при підготовці до другого читання проекту 

Закону України про місто Київ – столицю України (реєстр. № 2143-3). 

2. Доручити підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення спільно із секретаріатом Комітету здійснити техніко-

юридичне доопрацювання проекту Закону з реєстр. № 2143-3 для його подання 

на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123, частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 

Регламенту Верховної Ради України проект Закону України Про місто Київ -

столицю України (реєстр. № 2143-3) прийняти в другому читанні та в цілому з 

врахуванням пропозицій народного депутата України Д.Гуріна, поданих з метою 

врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної 

Ради України від 24 квітня 2020 року до остаточної редакції даного проекту 

Закону, запропонованої Комітетом за наслідками засідання 19 лютого 2020 року 

до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. 

4. 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 
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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. 

5. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріну. 

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

України, «Утримались» – 3 народні депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко запропонував переглянути окремі рішення 

Комітету від 30 червня, 1 та 9 липня щодо проекту Постанови Верховної Ради 

України «Про утворення та ліквідацію районів» реєстр. № 3650 в частині 

уточнення формування районів окремих областей. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

«За» – 16 народних депутатів України, «Проти» – 2 народні депутати 

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

голосуванні» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 
 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко висловив пропозицію здійснювати перегляд окремих рішень Комітету 

від 30 червня, 1 та 9 липня щодо проекту Постанови Верховної Ради України «Про 

утворення та ліквідацію районів» реєстр. № 3650 в алфавітному порядку окремо 

щодо кожної області. У разі надходження пропозиції від народних депутатів України 

та інших зацікавлених осіб в частині уточнення формування районів окремих 

областей, дана пропозиція всебічно обговорюється та виноситься на голосування. 

Пропозицію підтримано. 
 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перегляд окремих рішень Комітету від 30 

червня, 1 та 9 липня щодо проекту Постанови Верховної Ради України «Про 

утворення та ліквідацію районів» реєстр. № 3650 в частині уточнення 

формування районів окремих областей. 

Доповідач зазначив, що у зв’язку із тим, що до Комітету надійшли численні 

звернення від територіальних громад щодо реформування районного рівня 

адміністративно-територіального устрою окремих областей виникла 

необхідність уточнення формування районів низки областей. 
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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.Бондар, С.Бунін, 

О.Жмеренецький, М.Зуєв, О.Матусевич, П.Мельник, А.Пузійчук, О.Красов, 

А.Культенко, П.Павліш, А.Скороход, О.Василевська-Смаглюк, О.Сова, 

В.Тимофійчук,  С.Чернявський, С.Шахов; Генеральний директор Директорату з 

питань регіональної політики та децентралізації Офісу Президента України 

О.Бугай; депутат Енергодарської міської ради Запорізької області А.Анохін; 

Перший заступник Ірпінського міського голови Київської області О.Маркушин; 

Васильківський міський голова Київської області В.Сабадаш; голова 

Васильківської районної ради Київської області Н.Баласинович; депутат 

Хмельницької обласної ради У.Ткаченко. 

Комітетом були розглянуті наступні пропозиції про перегляд окремих 

рішень Комітету від 30 червня, 1 та 9 липня щодо проекту Постанови Верховної 

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

- пропозиція народного депутата України Л.Білозір щодо утворення у 

Вінницькій області Жмеринського району (з адміністративним центром у місті 

Жмеринка) у складі територій Барської міської, Джуринської сільської, 

Жмеринської міської, Копайгородської селищної, Мурафської сільської, 

Северинівської сільської, Станіславчицької сільської, Шаргородської міської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

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

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України Р.Лозинського щодо утворення 

у Вінницькій області Козятинського та Калинівського районів. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 9 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

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

голосуванні» – 6 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України А.Пузійчука щодо утворення у 

Житомирській області Малинського району з адміністративним центром у місті 

Малин. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 9 народних депутатів України, «Проти» – 2 народні депутати 

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

голосуванні» – 6 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 
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- пропозиція народного депутата України І.Гузя щодо утворення у 

Закарпатській області Виноградівського району з адміністративним центром у 

місті Виноградів. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» – 13 народних депутатів України, «Проти» – 3 народні депутати 

України, «Утримались» – 3  народні депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 6 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України В.Поляка щодо утворення у 

Закарпатській області Виноградівського району з адміністративним центром у 

місті Виноградів. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - 8 народних депутатів України, «Утримались» - 12 народних 

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

України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України П.Мельника щодо утворення у 

Запорізькій області Токмацького району з адміністративним центром у місті 

Токмак. 

        Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - 11 народних депутатів України, «Утримались» - 9 народних 

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

України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція депутата Енергодарської міської ради А.Анохіна щодо 

утворення у Запорізькій області Енергодарського району з адміністративним 

центром у місті Енергодар. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 8 народних депутатів України, «Утримались» - 11 народних депутатів 

України, «Не брали участі в голосуванні» - 6 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція голови Запорізької обласної державної адміністрації 

В.Боговіна щодо включення території Чернігівської селищної територіальної 

громади до складу Бердянського району Запорізької області. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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 «За» - 15 народних депутатів України, «Утримались» - 5 народних 

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

України. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція представників Верховинської територіальної громади щодо 

утворення у Івано-Франківській області Верховинського району з 

адміністративним центром у смт. Верховина. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - 17 народних депутатів України, «Утримались» - 6 народних 

депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» - 2 народні депутати України. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України О.Матусевича щодо утворення у 

Івано-Франківській області Долинського району з адміністративним центром у 

місті Долина. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 народних депутатів України, «Проти» - 1 народний депутат 

України, «Утримались» - 10 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» - 4 народні депутати України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України О.Матусевича щодо включення 

територій Богородчанської селищної, Дзвиняцької сільської, Солотвинської 

селищної, Старобогородчанської сільської територіальних громад до складу 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 20 народних депутатів України, «Утримались» - 2  народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» - 3 народні депутати України. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України С.Буніна щодо утворення у 

Київській області Переяславського району з адміністративним центром у місті 

Переяслав. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6 народних депутатів України, «Утримались» - 10 народних депутатів 

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

Пропозицію не підтримано. 
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- пропозиція народного депутата України А.Скороход щодо утворення у 

Київській області Переяславського району з адміністративним центром у місті 

Переяслав. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - 13 народних депутатів України, «Утримались» - 2 народні депутати 

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

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України О.Василевської-Смаглюк щодо 

утворення у Київській області Вишгородського району з адміністративним 

центром у місті Вишгород. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 16 народних депутатів України, «Утримались» - 3 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» - 6 народних депутатів України. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України С.Буніна щодо утворення у 

Київській області Києво-Святошинського району з адміністративним центром у 

місті Ірпінь. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6 народних депутатів України, «Утримались» - 10 народних депутатів 

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

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України О.Корнієнка щодо 

перейменування Бучанського району Київській області на Києво-

Святошинський район.  

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 9 народних депутатів України, «Проти» - 1 народний депутат України, 

«Утримались» - 8 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» 

- 7 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція першого заступника Ірпінського міського голови Київської 

області О.Меркушина щодо утворення у Київській області Бучанського району з 

адміністративним центром у місті Ірпінь. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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«За» - 3 народних депутати України, «Проти» - 1 народний депутат України, 

«Утримались» - 12 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» 

- 9 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція Васильківського міського голови В.Сабадаша щодо 

утворення у Київській області Васильківського району з адміністративним 

центром у місті Васильків. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6 народних депутатів України, «Проти» - 2 народні депутати України, 

«Утримались» - 10 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» 

- 7 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України Ю.Кузбита щодо включення 

територій Новомиргородської міської територіальної громади до складу 

Кропивницького району Кіровоградської області. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 6 народних депутатів України, «Утримались» - 10 народних депутатів 

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

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України М.Бондара щодо утворення у  

Львівській області Бродівського району з адміністративним центром у місті 

Броди. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 8 народних депутатів України, «Проти» - 1 народний депутат України, 

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

- 11 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народних депутатів України С.Чернявського та Т.Плачкової 

щодо утворення у  Одеській області 10 районів: Арцизький район (з 

адміністративним центром у місті Арциз), 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), Лиманський район (з 

адміністративним центром у смт. Доброслав), Любашівський район (з 

адміністративним центром у смт. Любашівка),   Одеський район (з 

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

адміністративним центром у місті Роздільна). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - 11 народних депутатів України, «Проти» - 1 народний депутат 

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

голосуванні» - 9 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України Д.Микиші щодо утворення у  

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» - 6 народних депутатів України, «Проти» - 2 народні депутати України, 

«Утримались» - 8 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» 

- 9 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України М.Саврасова щодо включення 

територій Доброславської селищної територіальної громади до складу 

Одеського району Одеської області. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - 15 народних депутатів України, «Утримався» - 1 народний депутат 

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

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України С.Чернявського щодо утворення 

у  Одеській області 8 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), Любашівський район (з адміністративним центром у смт. 

Любашівка), 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: 
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 «За» - 2 народні депутати України, «Проти» - 1 народний депутат України, 

«Утримались» - 13 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» 

- 9 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України С.Шахова щодо утворення у  

Луганській області 10 районів. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - 13 народних депутатів України, «Утримались» - 3 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» - 9 народних депутатів 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» - 10 народних депутатів України, «Проти» - 1 народний депутат України, 

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

- 9 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України О.Красова щодо включення 

територій Нововодолазької селищної територіальної громади до складу 

Харківського району Харківської області. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію: 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - 15 народних депутатів України, «Утримались» - 2 народні депутати 

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

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України П.Павліша щодо утворення у 

Херсонській області 5 районів: Бериславський район (з адміністративним 

центром у місті Берислав), Генічеський район (з адміністративним центром у 

місті Генічеськ), Каховський район (з адміністративним центром у місті Нова 

Каховка), Скадовський район (з адміністративним центром у місті Скадовськ), 

Херсонський район (з адміністративним центром у місті Херсон). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 17 народних депутатів України, «Утримались» - 2 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» - 6 народних депутатів України. 

Пропозицію підтримано. 
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- пропозиція народного депутата України О.Жмеренецького щодо 

утворення у Хмельницькій області 3 районів: Кам’янець-Подільський район (з 

адміністративним центром у місті Кам’янець-Подільський), Хмельницький 

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

(з адміністративним центром у місті Шепетівка). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - 16 народних депутатів України, «Проти» - 1 народний депутат 

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

голосуванні» - 4 народні депутати України. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України А.Стріхарського щодо 

включення територій Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади 

до складу Черкаського району Черкаської області. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 14 народних депутатів України, «Утримались» - 2 народні депутати 

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

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України А.Стріхарського щодо утворення 

у Черкаській області 5 районів: Звенигородський район (з адміністративним 

центром у місті Звенигородка), Золотоніський район (з адміністративним 

центром у місті Золотоноша), Смілянський район (з адміністративним центром у 

місті Сміла), Уманський район (з адміністративним центром у місті Умань), 

Черкаський район (з адміністративним центром у місті Черкаси). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - 11 народних депутатів України, «Утримались» - 2 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» - 12 народних депутатів України. 

Пропозицію підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України Р.Лозинського щодо утворення 

у Чернівецькій області Дністровського району з адміністративним центром у 

місті Хотин. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» - 8 народних депутатів України, «Проти» - 1 народний депутат 

України, «Утримались» - 10 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» - 6 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 
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- пропозиція народного депутата України О.Сови щодо утворення у 

Чернігівській області Менського району з адміністративним центром у місті 

Мена. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 5 народних депутатів України, «Проти» - 2 народні депутати України, 

«Утримались» - 10 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» 

- 8 народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України С.Шахова щодо утворення у 

Луганській області 9 районів: Алчевський район (з адміністративним центром у 

місті Алчевськ), Біловодський район (з адміністративним центром у смт. 

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), Сватівський район (з 

адміністративним центром у місті Сватово), Сєвєродонецький район (з 

адміністративним центром у місті Сєвєродонецьк), Старобільський район (з 

адміністративним центром у місті Старобільськ), Щастинський район (з 

адміністративним центром у селищі міського типу Новоайдар). 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» – 11 народних депутатів України, «Утримались» - 7 народних 

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

України. 

Пропозицію не підтримано. 

 

- пропозиція народного депутата України Д.Микиші щодо внесення змін 

до пунктів 4, 5, 6 проекту Постанови. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 9 народних депутатів України, «Проти» - 3 народні депутати України, 

«Утримались» - 4 народні депутати України, «Не брали участі в голосуванні» - 9 

народних депутатів України. 

Пропозицію не підтримано. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував 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 пропозицій Комітету 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. 
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Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – 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 проекту Постанови: 

1) підпункт 2 викласти в такій редакції: 

«2) у Вінницькій області: 

Вінницький район (з адміністративним центром у місті Вінниця) у складі 

територій Агрономічної сільської, Вінницької міської, Вороновицької селищної, 

Гніванської міської, Іллінецької міської, Липовецької міської, Літинської 

селищної, Лука-Мелешківської сільської, Немирівської міської, Оратівської 

селищної, Погребищенської міської, Стрижавської селищної, Сутисківської 

селищної, Тиврівської селищної, Турбівської селищної, Якушинецької сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Гайсинський район (з адміністративним центром у місті Гайсин) у складі 

територій Бершадської міської, Гайсинської міської, Дашівської селищної, 

Джулинської сільської, Краснопільської сільської, Кунківської сільської, 

Ладижинської міської, Ободівської сільської, Ольгопільської сільської, 

Райгородської сільської, Соболівської сільської, Теплицької селищної, 

Тростянецької селищної, Чечельницької селищної територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Жмеринський район (з адміністративним центром у місті Жмеринка) у 

складі територій Барської міської, Джуринської сільської, Жмеринської міської, 

Копайгородської селищної, Мурафської сільської, Северинівської сільської, 

Станіславчицької сільської, Шаргородської міської територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Могилів-Подільський район (з адміністративним центром у місті Могилів-

Подільський) у складі територій Бабчинецької сільської, Вендичанської 

селищної, Могилів-Подільської міської, Мурованокуриловецької селищної, 

Чернівецької селищної, Ямпільської міської, Яришівської сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Тульчинський район (з адміністративним центром у місті Тульчин) у складі 

територій Брацлавської селищної, Вапнярської селищної, Городківської 

сільської, Крижопільської селищної, Піщанської селищної, Студенянської 

сільської, Томашпільської селищної, Тульчинської міської, Шпиківської 

селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Хмільницький район (з адміністративним центром у місті Хмільник) у 

складі територій Глуховецької селищної, Жданівської сільської, Іванівської 

сільської, Калинівської міської, Козятинської міської, Махнівської сільської, 
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Самгородоцької сільської, Уланівської сільської, Хмільницької міської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України»; 

2) підпункт 4 викласти в такій редакції: 

«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 
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селищної, Миколаївської сільської, Новопавлівської сільської, 

Першотравенської міської, Петропавлівської селищної, Покровської селищної, 

Раївської сільської, Роздорської селищної, Синельниківської міської, 

Славгородської селищної, Слов’янської сільської, Української сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України»; 

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

словами «Волицької сільської»;  

4) підпункт 7 викласти в такій редакції: 

«7) в Закарпатській області: 

Берегівський район (з адміністративним центром у місті Берегове) у складі 

територій Батівської селищної, Берегівської міської, Великоберезької сільської, 

Великобийганської сільської, Вилоцької селищної, Виноградівської міської, 

Кам’янської сільської, Королівської селищної, Косоньської сільської, 

Пийтерфолвівської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України; 

Мукачівський район (з адміністративним центром у місті Мукачево) у 

складі територій Великолучківської сільської, Верхньокоропецької сільської, 

Воловецької селищної, Горондівської сільської, Жденіївської селищної, 

Івановецької сільської, Кольчинської селищної, Мукачівської міської, 

Неліпинської сільської, Нижньоворітської сільської, Полянської сільської, 

Свалявської міської, Чинадіївської селищної територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України; 

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; 

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; 

Ужгородський район (з адміністративним центром у місті Ужгород) у складі 

територій Баранинської сільської, Великоберезнянської селищної, 

Великодобронської сільської, Дубриницько-Малоберезнянської сільської, 

Костринської сільської, Оноківської сільської, Перечинської міської, 

Середнянської селищної, Ставненської сільської, Сюртівської сільської, Тур’є-

Реметівської сільської, Ужгородської міської, Холмківської сільської, Чопської 

міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Хустський район (з адміністративним центром у місті Хуст) у складі 

територій Білківської сільської, Вишківської селищної, Горінчівської сільської, 

Довжанської сільської, Драгівської сільської, Зарічанської сільської, Іршавської 

міської, Керецьківської сільської, Колочавської сільської, Міжгірської селищної, 

Пилипецької сільської, Синевирської сільської, Хустської міської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України»; 
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5) абзац другий підпункту 8 після слів «Приморської міської» доповнити 

словами «Чернігівської селищної»; 

6) в абзаці шостому підпункту 8 слова «Чернігівської селищної» виключити; 

7) підпункт 9 викласти в такій редакції: 

«9) в Івано-Франківській області: 

Верховинський район (з адміністративним центром у селищі міського типу 

Верховина) у складі територій Білоберізької сільської, Верховинської селищної, 

Зеленської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів 

України; 

Івано-Франківський район (з адміністративним центром у місті Івано-

Франківськ) у складі територій Більшівцівської селищної, Богородчанської 

селищної, Букачівської селищної, Бурштинської міської, Галицької міської, 

Дзвиняцької сільської, Дубовецької сільської, Єзупільської селищної, 

Загвіздянської сільської, Івано-Франківської міської, Лисецької селищної, 

Обертинської селищної, Олешанської сільської, Рогатинської міської, 

Солотвинської селищної, Старобогородчанської сільської, Тисменицької 

міської, Тлумацької міської, Угринівської сільської, Ямницької сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Калуський район (з адміністративним центром у місті Калуш) у складі 

територій Болехівської міської, Брошнів-Осадської селищної, Верхнянської 

сільської, Вигодської селищної, Витвицької сільської, Войнилівської селищної, 

Долинської міської, Дубівської сільської, Калуської міської, Новицької сільської, 

Перегінської селищної, Рожнятівської селищної, Спаської сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Коломийський район (з адміністративним центром у місті Коломия) у складі 

територій Гвіздецької селищної, Городенківської міської, Заболотівської 

селищної, Коломийської міської, Коршівської сільської, Матеївецької сільської, 

Нижньовербізької сільської, Отинійської селищної, Печеніжинської селищної, 

Підгайчиківської сільської, П’ядицької сільської, Снятинської міської, 

Чернелицької селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України; 

Косівський район (з адміністративним центром у місті Косів) у складі 

територій Косівської міської, Космацької сільської, Кутської селищної, 

Рожнівської сільської, Яблунівської селищної територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Надвірнянський район (з адміністративним центром у місті Надвірна) у 

складі територій Ворохтянської селищної, Делятинської селищної, Ланчинської 

селищної, Надвірнянської міської, Пасічнянської сільської, Переріслянської 

сільської, Поляницької сільської, Яремчанської міської територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України»; 

8) підпункт 10 викласти в такій редакції: 

«10) у 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 
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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, Вишневої міської, Гостомельської селищної, 

Дмитрівської сільської, Ірпінської міської, Коцюбинської селищної, 

Немішаївської селищної, Пісківської селищної територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Вишгородський район (з адміністративним центром у місті Вишгород) у 

складі територій Вишгородської міської, Димерської селищної,  Іванківської 

селищної, Петрівської сільської, Пірнівської сільської, Поліської селищної, 

Славутицької міської 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»; 

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

словами «Красноріченської селищної» з врахуванням алфавітного розміщення 

слів; 

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

виключити; 

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

доповнити словами «Білолуцької селищної»;  
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12) в  абзаці дев’ятому підпункту 12 слова «у місті Щастя» замінити словами 

«у селищі міського типу Новоайдар»; 

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

доповнити словами «Рава-Руської міської»; 

14) в абзаці восьмому підпункту 13 слова «Рава-Руської міської» 

виключити; 

15) 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, 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; 

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, Доброславської 

селищної, 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, 
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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»; 

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

виключити; 

17) в абзаці третьому підпункту 18 слова «Лебединської міської» 

виключити; 

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

доповнити словами «Лебединської міської»; 

19) підпункт 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, 

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»; 

20) підпункт 20 доповнити абзацом другим такого змісту: 
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«Богодухівський район (з адміністративним центром у місті Богодухів) у 

складі територій Богодухівської міської, Валківської міської, Золочівської 

селищної, Коломацької селищної, Краснокутської селищної територіальних 

громад, затверджених Кабінетом Міністрів України». 

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

дев’ятим; 

21) в абзаці третьому підпункту 20  слова «Нововодолазької селищної» 

виключити; 

22) абзац шостий підпункту 20 виключити; 

23) абзац сьомий підпункту 20 після доповнити словами «Люботинської 

міської» та «Нововодолазької селищної» з врахуванням алфавітного розміщення 

слів; 

24) підпункт 21 викласти в такій редакції: 

«21) у Херсонській області: 

Бериславський район (з адміністративним центром у місті Берислав) 

Бериславської міської, Борозенської сільської, Великоолександрівської 

селищної, Високопільської селищної, Калинівської селищної, Кочубеївської 

сільської, Милівської сільської, Нововоронцовської селищної, 

Новоолександрівської сільської, Новорайської сільської, Тягинської сільської 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Генічеський район (з адміністративним центром у місті Генічеськ) у складі 

територій Генічеської міської, Іванівської селищної, Нижньосірогозької 

селищної, Новотроїцької селищної територіальних громад, затверджених 

Кабінетом Міністрів України; 

Каховський район (з адміністративним центром у місті Нова Каховка) у 

складі територій Асканія-Нової селищної, Великолепетиської селищної, 

Верхньорогачицької селищної, Горностаївської селищної, Зеленопідської 

сільської, Каховської міської, Костянтинівської сільської, Любимівської 

селищної, Новокаховської міської, Присиваської сільської, Рубанівської 

сільської, Тавричанської сільської, Таврійської міської, Хрестівської сільської, 

Чаплинської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом 

Міністрів України; 

Скадовський район (з адміністративним центром у місті Скадовськ) у складі 

територій Бехтерської сільської, Голопристанської міської, Долматівської 

сільської, Каланчацької селищної, Лазурненської селищної, Мирненської 

селищної, Новомиколаївської сільської, Скадовської міської, Чулаківської 

сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Херсонський район (з адміністративним центром у місті Херсон) у складі 

територій Білозерської селищної, Великокопанівської сільської, Виноградівської 

сільської, Дар’ївської сільської, Музиківської сільської, Олешківської міської, 

Станіславської сільської, Херсонської міської, Чорнобаївської сільської, Ювілейної 

сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України»; 

25) підпункт 22 викласти в такій редакції: 

«22) у Хмельницькій області: 
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Кам’янець-Подільський район (з адміністративним центром у місті 

Кам’янець-Подільський) у складі територій Гуківської сільської, Гуменецької 

сільської, Дунаєвецької міської, Жванецької сільської, Закупненської селищної, 

Кам’янець-Подільської міської, Китайгородської сільської, Маківської сільської, 

Новодунаєвецької селищної, Новоушицької селищної, Орининської сільської, 

Слобідсько-Кульчієвецької сільської, Смотрицької селищної, Староушицької 

селищної, Чемеровецької селищної територіальних громад, затверджених 

Кабінетом Міністрів України; 

Хмельницький район (з адміністративним центром у місті Хмельницький) у 

складі територій Антонінської селищної, Війтовецької селищної, Віньковецької 

селищної, Вовковинецької селищної, Волочиської міської, Городоцької міської, 

Гвардійської сільської, Деражнянської міської, Заслучненської сільської, 

Зіньківської сільської, Красилівської міської, Летичівської селищної, 

Лісовогринівецької сільської, Меджибізької селищної, Миролюбненської сільської, 

Наркевицької селищної, Розсошанської сільської, Сатанівської селищної, 

Солобковецької сільської, Старокостянтинівської міської, Староостропільської 

сільської, Старосинявської селищної, Теофіпольської селищної, Хмельницької 

міської, Чорноострівської селищної, Щиборівської сільської, Ярмолинецької 

селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

Шепетівський район (з адміністративним центром у місті Шепетівка) у 

складі територій Берездівської сільської, Білогірської селищної, Ганнопільської 

сільської, Грицівської селищної, Ізяславської міської, Крупецької сільської, 

Ленковецької сільської, Михайлюцької сільської, Нетішинської міської, 

Плужненської сільської, Полонської міської, Понінківської селищної, 

Сахновецької сільської, Славутської міської, Судилківської сільської, 

Улашанівської сільської, Шепетівської міської Ямпільської селищної, 

територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України»; 

26) в абзаці другому підпункту 23 слова «Корсунь-Шевченківської міської» 

виключити; 

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

словами «Соколівської сільської» з врахуванням алфавітного розміщення слів; 

28) абзац п’ятий підпункту 23 після слів «Канівської міської» доповнити 

словами «Корсунь-Шевченківської міської»; 

29) 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, 
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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»; 

30) підпункт 25 доповнити абзацом другим такого змісту: 

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

складі територій Корюківської міської, Менської міської, Сновської міської, 

Сосницької селищної, Холминської селищної територіальних громад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України». 

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

шостим; 

31) 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»; 

32) в абзаці п’ятому підпункту 25 слова «Славутицької міської» виключити; 

2. Підпункт 1 пункту 3 проекту Постанови 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 проекту Постанови викласти в такій редакції: 

«4. Установити, що: 

вибори депутатів районних рад у районах, ліквідованих відповідно до 

пункту 3 цієї Постанови, не проводяться; 

повноваження депутатів районних рад у районах, ліквідованих відповідно 

до пункту 3 цієї Постанови, припиняються в день набуття повноважень депутатів 

районних рад, обраних на перших виборах до районних рад у районах, утворених 

відповідно до пункту 1 цієї Постанови»; 

4. Пункт 5 проекту Постанови викласти в такій редакції: 

«5. Центральній виборчій комісії забезпечити формування виборчих округів 

та проведення місцевих виборів з врахуванням районів, утворених цією 

Постановою»; 
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5. Пункт 7 проекту Постанови 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. 

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» – 17 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету              _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

        Секретар Комітету          _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

15 липня 2020 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України «Про 

місто Київ – столицю України» (реєстр. № 2143-3) із зауваженнями Головного 

юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 24 квітня 2020 року. 

2. Про перегляд окремих рішень Комітету від 30 червня, 1 та 9 липня щодо 

проекту Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» 

реєстр. № 3650 в частині уточнення формування районів окремих областей. 

II. Різне 


