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Комітету Малюга А.В.; заступник керівника секретаріату Комітету Гарбуз Ю.П.; 

головний консультант Падалко О.В. 

 

Запрошені: 

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

дирекції Всеукраїнської асоціації громад; 

Бойко О.П. – експерт Швейцарсько-Українського проекту «DESPRO»; 

Боклан А.П. – головний спеціаліст відділу охорони рослинного світу та 

біобезпеки Управління біорізноманіття та охорони земельних ресурсів 

Міністерства енергетики та захисту довкілля;  

Гарник О.В. – аналітик Аналітичного Центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Даниленко О.Ю. – заступник Голови Секретаріату Української асоціації 

районних та обласних рад; 
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Домашлінець В.Г. –  в.о. начальника Управління біорізноманіття та охорони 

земельних ресурсів Міністерства енергетики та захисту довкілля; 

Кіндратів В.З. – генеральний директор Директорату стратегічного 

планування та європейської інтеграції Міністерства інфраструктури України; 

Коваленко А.М. – заступник Міністра розвитку громад та територій України;  

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

Купрій В.О. – в.о. Голови Національного агентства України з питань 

державної служби; 

Лозинський В.М. – перший заступник Міністра розвитку громад та 

територій України; 

Макар’ян Д.Б. – заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження реформи 

децентралізації Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України»; 

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

Немчінов О.М. – Міністр Кабінету Міністрів України; 

Отколенко С.А. – завідувач сектору благоустрою Управління благоустрою 

територій та комунального обслуговування Міністерства розвитку громад та 

територій України; 

Полтавець В.Д. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація об'єднаних територіальних громад»; 

Рабчинська Л.С. – заступник Міністра цифрової трансформації України; 

Ставчук І.І. – заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України; 

Фурсенко І.М. – перший заступника виконавчого директора Всеукраїнської 

асоціації громад; 

Хоцянівська Н.В. – заступник Міністра розвитку громад та територій 

України; 

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

Шевель С.М. – юрист Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних територіальних громад»; 

Юрченко О.М. – народний депутат України. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

1. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України (проект Постанови 

реєстр. № 3330, КМУ, Шмигаль Д.А.). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо проведення добровільного попереднього психіатричного, наркологічного 

огляду та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа 

кандидатів у народні депутати України (реєстр. № 2326, н.д. Качура О.А.). 

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

населених пунктів» (реєстр. № 2688, н.д. Юрченко О.М., Камельчук Ю.О.). 

ІІІ. Організаційні питання 
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4. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Робочої групи з питань нормативно-

методичного забезпечення експертної діяльності при Національному експертно-

будівельному альянсі України. 

5. Про порушення клопотання про нагородження відзнаками Верховної 

Ради України з нагоди Дня Конституції України. 

IV. Різне 

*** 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував висловити свої зауваження та 

пропозиції до нього. 

Пропозицій не надійшло. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

1. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України (проект Постанови 

реєстр. № 3330, КМУ, Шмигаль Д.А.). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо проведення добровільного попереднього психіатричного, наркологічного 

огляду та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа 

кандидатів у народні депутати України (реєстр. № 2326, н.д. Качура О.А.). 

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

населених пунктів» (реєстр. № 2688, н.д. Юрченко О.М., Камельчук Ю.О.). 

ІІІ. Організаційні питання 

4. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Робочої групи з питань нормативно-

методичного забезпечення експертної діяльності при Національному експертно-

будівельному альянсі України. 

5. Про порушення клопотання про нагородження відзнаками Верховної 

Ради України з нагоди Дня Конституції України. 

IV. Різне 
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*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Міністра розвитку громад та територій України 

О.Чернишова, Першого заступника Міністра громад та територій України 

В.Лозинського, заступників Міністра громад та територій України: В.Негоди, 

Н.Хоцянівської, А.Коваленка, заступника Міністра цифрової трансформації з 

розвитку публічних послуг Л.Рабчинської, Генерального директора Директорату 

стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства 

інфраструктури України В.Кіндратіва, заступника Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України Д.Макар’яна, Міністра Кабінету 

Міністрів України О.Немчінова про Програму діяльності Кабінету Міністрів 

України (проект Постанови реєстр. №3330, КМУ, Шмигаль Д.А.). 

Доповідачі поінформували присутніх про напрямки діяльності Уряду у 

сфері питань, які віднесені до відання Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а 

саме: 

- формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної 

влади на новій територіальній основі; 

- оптимізацію системи територіальної організації влади на місцях, 

удосконалення адміністративно-територіального устрою; 

- продовження реалізації програми «Велике будівництво», створення якісної 

транспортної та соціальної інфраструктури; 

- залучення органів місцевого самоврядування та бізнесу до підготовки 

кваліфікованих робітників і фахівців; 

- створення передумов для унеможливлення корупції завдяки переходу на 

новітні технології спілкування громадян, бізнесу та влади; 

- вдосконалення системи державного управління задля ефективного 

використання ресурсів на утримання органів виконавчої влади; 

- відновлення необхідної для громадян інфраструктури в Луганській та 

Донецькій областях, забезпечення на цих територіях створення нових робочих 

місць та розвитку підприємництва; 

- реформування будівельної та містобудівної галузі, захист інвесторів 

будівництва від недоброчесних забудовників; 

- формування програм щодо забезпечення громадян власним житлом. 

Розвиток іпотечного кредитування; 

- забезпечення доступу громадян та бізнесу до якісних та зручних публічних 

послуг без корупційних ризиків, зокрема забезпечення переведення найбільш 

популярних з них в електронну форму, впровадження єдиної в країні мережі 

фронт-офісів з надання адміністративних та інших публічних послуг і 

запровадження системи моніторингу та оцінки якості надання публічних послуг. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Міністр розвитку громад та територій України О.Чернишов, 

Перший заступник Міністра громад та територій України В.Лозинський, 

заступники Міністра громад та територій України: В.Негода, Н.Хоцянівська, 
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А.Коваленко, заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку публічних 

послуг Л.Рабчинська, Генеральний директор Директорату стратегічного 

планування та європейської інтеграції Міністерства інфраструктури України 

В.Кіндратів, заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України Д.Макар’ян, Міністр Кабінету Міністрів України О.Немчінов, 

заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України Т.Ковтун, 

в.о. Голови Національного агентства України з питань державної служби 

В.Купрій, директор Центрального Офісу впровадження децентралізаційної 

реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» В.Мягкоход, директор з розвитку - заступник керівника 

Виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації громад І.Абрамюк. 

Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету наголосили 

на необхідності змістовного наповнення та комплексного доопрацювання 

декларативних положень Програми. Так, у членів Комітету викликала 

занепокоєння відсутність у Програмі шляхів побудови ефективного місцевого 

самоврядування, напрямків реформування сфери державного управління та 

будівельної галузі, заходів щодо реінтеграції Автономної Республіки Крим. 

Також народні депутати України - члени Комітету зазначили, що до 

ключових питань, які потребують вирішення у Програмі, зокрема, належать: 

законодавче забезпечення розмежування повноважень органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, посилення фінансової спроможності 

місцевих бюджетів для виконання власних та делегованих повноважень, 

впровадження збалансованої моделі їх надходжень та видатків, демонополізація 

ринків комунальних послуг, передача на рівень місцевого самоврядування 

контрольних повноважень над забудовою, оновлення технічного регулювання у 

будівельній галузі, реновації застарілого житлового фонду, вирішення проблем 

довгобудів в Україні, створення єдиної мережі фронт-офісів з надання 

адміністративних послуг на базі центрів з надання адміністративних послуг, 

завершення реформи державної служби тощо. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 

 - запропонувати Комітету з питань економічного розвитку, визначеному 

головним з опрацювання Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

(проект Постанови Верховної Ради України реєстр. № 3330), рекомендувати 

Верховній Раді України за результатами розгляду направити вказану Програму 

на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її 

обговоренні; 

- запропонувати народним депутатам України – членам Комітету до 15:00    

7 травня 2020 року надати секретаріату Комітету зауваження і пропозиції до 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України для їх узагальнення та 

направлення до уповноважених державних органів; 

- направити цей висновок Комітету з питань економічного розвитку. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Запропонувати Комітету з питань економічного розвитку, визначеному 

головним з опрацювання Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

(проект Постанови Верховної Ради України реєстр. № 3330 від 13.04.2020), 
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рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини шостої 

статті 227 Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду 

направити на доопрацювання Програму діяльності Кабінету Міністрів України з 

урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні. 

2. Запропонувати народним депутатам України - членам Комітету до 15:00   

7 травня 2020 року надати секретаріату Комітету зауваження і пропозиції до 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України для їх узагальнення та 

направлення до уповноважених державних органів.  

3. Направити цей висновок Комітету з питань економічного розвитку. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 22 народні депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3  народні депутати України (Д.Ісаєнко, В.Рубльов, М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету О.Качури про проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

проведення добровільного попереднього психіатричного, наркологічного огляду 

та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа кандидатів у 

народні депутати України (реєстр. № 2326, н.д. Качура О.А.). 

Доповідач повідомив, що даний законопроект внесений з метою створення 

правових основ виборів народних депутатів України із дотриманням 

загальновизнаних світовою спільнотою норм, що суттєво вплине на якість 

відбору кандидатів у народні депутати України та в подальшому підвищить 

ефективність виконання обов’язків народного депутата України. 

Для досягнення поставленої мети у проекті Закону пропонується внести 

зміни до окремих положень Закону України «Про вибори народних депутатів 

України», зокрема, доповнено перелік документів, що подаються кандидатами у 

народні депутати України до Центральної виборчої комісії, медичним висновком 

про проходження таким кандидатом психіатричного, наркологічного оглядів та 

психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній 

Раді України проект з реєстр. № 2326  за наслідками розгляду в першому читанні 

відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до уваги: 

- Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року  

№ 2-рп/2012, в якому зазначається, що положення частини другої статті 32 

Основного Закону України передбачають вичерпні підстави можливого 

правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи (в тому числі й тієї, 

яка займає посаду, пов’язану з функціями держави або органів місцевого 

самоврядування, та членів її сім’ї), і такою підставою є згода особи; 
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- інформацію, що з 01 січня 2020 року набув чинності Виборчий кодекс 

України (№ 396-ІХ від 19 грудня 2019 року), тому розгляд Парламентом 

законопроекту в частині внесення змін до Закону України «Про вибори народних 

депутатів України» втратив актуальність; 

- висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, що 

законопроект не має впливу на показники бюджетів; 

- висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України від 23 січня 2020 року, що за результатами розгляду в першому 

читанні законопроект доцільно відхилити. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо проведення добровільного попереднього психіатричного, 

наркологічного огляду та психофізіологічного опитування із застосуванням 

поліграфа кандидатів у народні депутати України) (реєстр. № 2326), внесений 

народним депутатом України О.Качурою, за наслідками розгляду в першому 

читанні відхилити. 

Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – доручити виступити 

на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання заступнику 

Голови Комітету, голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії, народному депутату України А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо проведення 

добровільного попереднього психіатричного, наркологічного огляду та 

психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа кандидатів у 

народні депутати України) (реєстр. № 2326), внесений народним депутатом 

України О.Качурою, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному депутату 

України А.Загоруйко. 

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

України (О.Качура), «Утримався» – 1 народний депутат України (Д.Чорний), «Не 

брали участі в голосуванні» –  3  народні депутати України (О.Аліксійчук, 

Д.Ісаєнко, М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 
 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань містобудування, 

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

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

населених пунктів» (реєстр. № 2688, н.д. Юрченко О.М., Камельчук Ю.О.). 
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Доповідач зазначила, що законопроектом пропонується нова редакція 

абзацу другого частини третьої статті 28 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», яка визначає процедуру видачі ордера на видалення зелених 

насаджень у випадках будівництва об’єктів архітектури або інженерних мереж 

на території населеного пункту. 

Внаслідок цього буде скасована регламентована чинними положеннями 

абзацу другого частини третьої статті 28 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» процедура видалення зелених насаджень за наслідками 

обстеження земельної ділянки та складання акту обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню, у випадках будівництва об’єктів за наявності 

документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, 

отриманих відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», а також будуть скасовані встановлені механізми визначення 

розмірів та сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають 

видаленню. 

Голова підкомітету Г.Бондар оголосила пропозицію підкомітету – 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (реєстр. № 2688) 

за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» О.Гарник. 

Членами Комітету було взято до відома, шо: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

проаналізувавши проект, висловило низку зауважень і пропозицій та вважає, що 

за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відхилити; 

- Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство 

енергетики та захисту довкілля України, Всеукраїнська асоціація органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» відзначають, що положення 

проекту не узгоджується із абзацом другим частини другої статті 37 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- Міністерство енергетики та захисту довкілля України підтримує 

законодавчу ініціативу щодо необхідності видалення зелених насаджень для 

об’єктів будівництва на підставі одержання ордера на видалення зелених 

насаджень; 

- Комітет Верховної Ради України з питань бюджету дійшов висновку про 

те, що законопроект з реєстр. № 2688 не має впливу на показники бюджетів. У 

разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із 

законодавством. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

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

благоустрій населених пунктів» (реєстр. № 2688) за наслідками розгляду в 

першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 



9 

 

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 

містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови 

Г.Бондар. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

(реєстр. № 2688 від 27.12.2019) за наслідками розгляду в першому читанні 

повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій 

забудови Г.Бондар.  

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

-  4 народні депутати України (О.Аліксійчук, В.Безгін, В.Рубльов, М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування 

представників Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

складу Робочої групи з питань нормативно-методичного забезпечення 

експертної діяльності при Національному експертно-будівельному альянсі 

України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував делегувати представників 

Комітету до складу Робочої групи з питань нормативно-методичного 

забезпечення експертної діяльності у будівництві Національного експертно-

будівельного альянсу України, скерувати дане Рішення до Національного 

експертно-будівельного альянсу України та покласти контроль за його 

виконанням на Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу Робочої групи з питань нормативно-методичного 

забезпечення експертної діяльності у будівництві Національного експертно-

будівельного альянсу України наступних представників: 

- ДУНДУ О.А. – народного депутата України, голову підкомітету з питань 

будівництва та проектування; 

- КАЧУРУ О.А. – народного депутата України, заступника Голови 

Комітету; 

- ПЛАЧКОВУ Т.М. – народного депутата України, члена Комітету; 

- СТРІХАРСЬКОГО А.П. – народного депутата України, члена Комітету; 



10 

 

- ШУЛЯК О.О. – народного депутата України, заступника Голови Комітету. 

2. Скерувати дане Рішення Комітету до Національного експертно-

будівельного альянсу України. 

3. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

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

–  6  народних депутатів України (О.Аліксійчук, В.Безгін, О.Корнієнко, 

В.М’ялик, В.Рубльов, М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про порушення 

клопотання про нагородження відзнаками Верховної Ради України з нагоди Дня 

Конституції України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію – за видатні особисті 

досягнення в сфері державного будівництва, вагомий особистий внесок у 

розвиток місцевого самоврядування, активну участь у законотворчій діяльності 

та з нагоди Дня Конституції України звернутися до Верховної Ради України з 

поданням про нагородження народних депутатів України - членів Комітету та 

працівників секретаріату Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

За видатні особисті досягнення в сфері державного будівництва, вагомий 

особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну участь у 

законотворчій діяльності та з нагоди Дня Конституції України звернутися до 

Верховної Ради України з поданням про нагородження: 

1. Народних депутатів України – членів Комітету: 

Грамотою Верховної Ради України: 

- БЕЗГІНА В.Ю.  – народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою; 

- ЗАГОРУЙКО А.Л. – народного депутата України, заступника Голови 

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

безпосередньої демократії; 

- КОРНІЄНКА О.С. – народного депутата України, голову підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород. 

 

2. Працівників секретаріату Комітету: 

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня: 

- МАЛЮГУ А.В. – керівника секретаріату Комітету; 

 

Грамотою Верховної Ради України: 

- КОВАЛЕНКА В.М. – головного консультанта секретаріату Комітету; 
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Подякою Голови Верховної Ради України із врученням цінного подарунка: 

- КАНІКОВСЬКУ В.О. – головного консультанта секретаріату Комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

України (В.Балога), «Утримались» – 3  народні депутати України (А.Загоруйко, 

О.Качура, О.Шуляк). «Не брали участі в голосуванні» –  5 народних депутатів 

України (О.Аліксійчук, В.Безгін, Д.Гурін, О.Конієнко, М.Саврасов). 

 

Рішення прийнято. 

 

 

*** 

 

Різне. 

 

Голова Комітету А.Клочко зазначив, що членів Комітету було ознайомлено 

із Графіком реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади і Планом законопроектної роботи на 2020 рік, які надійшли від 

Міністерства розвитку громад та територій України. 

Голова Комітету висловив низку зауважень до вказаних пропозицій 

Міністерства розвитку громад та територій України, зокрема, відзначивши що 

замість подання лише одного законопроекту про адміністративно-

територіальний устрій доцільніше подати в цілому пакет законопроектів щодо 

подальшої реалізації реформи децентралізації влади.  

Також Голова Комітету вказав на необхідність подання проекту Закону 

України про адміністративно-територіальний устрій України на розгляд 

Верховної Ради України не в листопаді 2020 року, як пропонує Міністерство 

розвитку громад та територій України, а раніше – у червні 2020 року. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозиції 

Міністерства розвитку громад та територій України щодо реалізації реформи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади із врахуванням 

висловлених зауважень. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що 28 квітня до 

Комітету надійшло звернення Державного бюро розслідувань з пропозицією 

надання Комітетом роз'яснення положень Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині 

проведення конкурсів та призначення на посади державної служби за 

контрактом. 
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Зазначене звернення перебуває на розгляді підкомітету з питань організації 

державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород. Відповідальним щодо 

підготовки відповіді на звернення є голова підкомітету О.Корнієнко.  

Голова Комітету зазначив, що оскільки порушене питання потребує 

комплексного опрацювання, Комітетом було направлено звернення до 

Національного агентства України з питань державної служби з проханням 

висловити їх позицію з цього приводу. Після отримання відповіді НАДС дане 

питання буде винесене на розгляд Комітету. 

 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

          

       Голова Комітету              _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

       Секретар Комітету           _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

ЯКІ РОЗГЯЛНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

5 травня 2020 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

1. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України (проект Постанови 

реєстр. №3330, КМУ, Шмигаль Д.А.) 

ІІ. . Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо проведення добровільного попереднього психіатричного, наркологічного 

огляду та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа 

кандидатів у народні депутати України (реєстр. №2326, н.д. Качура О.А.) 

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

населених пунктів» (реєстр. №2688, н.д. Юрченко О.М., Камельчук Ю.О.) 

ІІІ. Організаційні питання 

4. Про делегування представників Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Робочої групи з питань нормативно-

методичного забезпечення експертної діяльності при Національному експертно-

будівельному альянсі України 

5. Про порушення клопотання про нагородження відзнаками Верховної 

Ради України з нагоди Дня Конституції України 

IV. Різне 

 


