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Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з питань розвитку 
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територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) 

районів (реєстр. №3651, повторне перше читання). 

2. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та 

проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання 

поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних 

хвороб, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства 

(реєстр.  №  4117, н.д. А.Загоруйко, О.Корнієнко, А.Клочко, П.Бакунець). 

3. Проект Закону про внесення зміни до статті 61 Виборчого кодексу України 

щодо уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій (реєстр.  №  4070, 

н.д. А.Клочко, В.Безгін, О.Корнієнко). 

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

службу» щодо кандидатського резерву (реєстр. №3491, доопрацьований 

комітетом). 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

5. Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік 

(реєстр.  №  4000, КМУ, Д.Шмигаль). 

6. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. 

№ 4100, КМУ, Д.Шмигаль). 

III. Організаційні питання 

7. Презентація проектів нових редакцій законів України про місцеве 

самоврядування в Україні та про місцеві державні адміністрації (пропозиції  

Міністерства розвитку громад та територій України). 

8. Про пропозицію Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа «ОПОРА» інституціоналізувати партнерство з Комітетом з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування і виступити бенефіціаром нового етапу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні». 

9. Про пропозицію Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи щодо 

залучення Комітету до пілотування вдосконалення функції парламентського 

контролю. 

10. Про делегування представника Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 
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та містобудування до складу робочої групи з питань розроблення проекту 

Національної економічної стратегії до 2030 року. 

11. Про позаштатних консультантів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

(В.Купрій, Я.Казюк). 

12. Про звернення Комітету до швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO із пропозицією сприяння процесу 

розробки індикаторів моніторингу спроможності територіальних громад задля 

впровадження комплексної системи регулярного дослідження спроможності всіх 

створених територіальних громад в Україні. 

IV. Різне 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова Комітету А.Клочко вніс пропозицію змінити черговість розгляду 

питань на засіданні Комітету з огляду на участь у засіданні значної кількості 

представників донорської спільноти у режимі відеоконференції на платформі 

ZOOM та заслухати презентацію проектів нових редакцій законів України про 

місцеве самоврядування в Україні та про місцеві державні адміністрації щойно на 

засіданні з’явиться Міністр розвитку громад та територій України.  

Пропозицію підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала зняти з порядку денного засідання Комітету питання про проекти 

законів України про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та 

проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання 

поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних 

інфекційних хвороб, та вдосконалення окремих положень виборчого 

законодавства (реєстр. № 4117) і про внесення зміни до статті 61 Виборчого 

кодексу України щодо уточнення строку охорони приміщень виборчих комісій 

(реєстр. № 4070) у зв’язку із тим, що Верховною Радою України внесено зміни до 

календарного плану проведення четвертої сесії Парламенту і у період з 1 по 25 
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жовтня не передбачається проведення пленарних засідань щодо розгляду 

законопроектів (окрім 20 жовтня, на якому планується лише розгляд 

законопроекту про Державний бюджет України на 2021 рік), а основною метою 

вказаних проектів було вдосконалення окремих положень Виборчого кодексу 

України до місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня, тому їх обговорення 

та розгляд втрачають актуальність. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін вніс пропозицію розглянути презентацію проектів нових редакцій законів 

України про місцеве самоврядування в Україні та про місцеві державні 

адміністрації (пропозиції  Міністерства розвитку громад та територій України) та 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів 

(реєстр. № 3651), щойно на засіданні з’явиться Міністр розвитку громад та 

територій України. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

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

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

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

службу» щодо кандидатського резерву (реєстр. №3491, доопрацьований 

комітетом). 

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

щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) 

районів (реєстр. № 3651, повторне перше читання). 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

3. Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік 

(реєстр.  № 4000, КМУ, Д.Шмигаль). 
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4. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(реєстр.  № 4100, КМУ, Д.Шмигаль). 

III. Організаційні питання 

5. Презентація проектів нових редакцій законів України про місцеве 

самоврядування в Україні та про місцеві державні адміністрації (пропозиції  

Міністерства розвитку громад та територій України). 

6. Про пропозицію Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа «ОПОРА» інституціоналізувати партнерство з Комітетом з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування і виступити бенефіціаром нового етапу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні». 

7. Про пропозицію Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи щодо 

залучення Комітету до пілотування вдосконалення функції парламентського 

контролю. 

8. Про делегування представника Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування до складу робочої групи з питань розроблення проекту 

Національної економічної стратегії до 2030 року. 

9. Про позаштатних консультантів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

(В.Купрій, Я.Казюк). 

10. Про звернення Комітету до швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO із пропозицією сприяння процесу 

розробки індикаторів моніторингу спроможності територіальних громад задля 

впровадження комплексної системи регулярного дослідження спроможності всіх 

створених територіальних громад в Україні. 

IV. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

кандидатського резерву (реєстр. № 3491, доопрацьований комітетом). 

Голова Комітету нагадав присутнім, що за наслідками розгляду 3 вересня 

2020 року пропозицій Президента України до прийнятого 3 липня 2020 року 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» 

щодо кандидатського резерву» Верховна Рада України направила його на 

доопрацювання Комітету. 

Доповідач зазначив, що Комітетом у співпраці з представниками Офісу 

Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного 

агентства України з питань державної служби, а також міжнародними експертами 

програми SIGMA було доопрацьовано Закон для повторного розгляду Верховною 

Радою України. Відповідні поправки та пропозиції було внесено народними 
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депутатами України – членами Комітету Л.Білозір, Г.Бондар, Д.Гуріним, 

О.Дундою, А.Клочком, О.Корнієнком, А.Стріхарським. 

Під час доопрацювання Комітетом було збережено концепцію та ключові 

положення ухваленої Верховною Радою України редакції Закону, зокрема щодо 

запровадження кандидатського резерву – інформаційної системи (бази даних), до 

якої заноситиметься інформація про кандидатів для зайняття посад державної 

служби, які відповідають визначеним вимогам до професійної компетентності 

осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, та успішно пройшли 

всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору. 

Разом з тим, до доопрацьованого Закону було внесено правки і пропозиції, 

які дозволять унеможливити звільнення державних службовців категорії «А» за 

політично вмотивованими рішеннями. Також Законом пропонується відновити 

проведення конкурсів на державну службу та оголосити конкурси на посади 

державної служби, які під час карантину були заповнені шляхом добору. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету; Міністр Кабінету Міністрів України О.Немчінов; Голова 

Національного агентства України з питань державної служби Н.Алюшина. 

Голова Національного агентства України з питань державної служби 

Н.Алюшина повідомила, що станом на 29 вересня кількість оголошених вакансій 

для проведення доборів, як альтернатива конкурсам в умовах карантину, 

складає 8802, з них: на категорію «А» - 90, на категорію «Б» - 2538, на категорію 

«В» - 6174. І тенденція таких оголошень продовжує збільшуватись з огляду на 

потребу в кадрах. 

З огляду на це Національне агентство України з питань державної служби 

висловлює позицію якнайшвидшого відновлення конкурсів з метою відбору осіб 

на роботу в державних органах. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований Закон України 

«Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

кандидатського резерву» (до реєстр. № 3491) та рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти його при повторному розгляді в цілому; 

- у разі повторного прийняття Закону рекомендувати Верховній Раді України 

доручити Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при підготовці тексту 

на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-

юридичне доопрацювання; 

- доручити виступити йому на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду даного питання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести відповідно до частини восьмої статті 135 Регламенту Верховної 

Ради України на розгляд Верховної Ради України доопрацьований Закон України 

«Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

кандидатського резерву» (до реєстр. № 3491) та рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти його при повторному розгляді в цілому. 
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2. У разі повторного прийняття Закону рекомендувати Верховній Раді 

України доручити Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при підготовці тексту 

на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним 

юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-

юридичне доопрацювання. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, Голові Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування А.Клочку. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

України, «Утримався» – 1 народний депутат України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

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

до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань 

діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. № 3651, 

повторне перше читання). 

Доповідач зазначив, що на виконання доручення Верховної Ради України 

Комітетом підготовлено доопрацьований проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних 

державних адміністрацій (реєстр. № 3651-д). 

У доопрацьованому Комітетом законопроекті передбачається внесення змін 

до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань». 

Зокрема, положеннями доопрацьованого законопроекту пропонується 

врегулювати питання: 

- закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, 

селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі 

змінами в адміністративно-територіальному устрої України; 

- реорганізації сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, 

районних рад як юридичних осіб, у зв’язку зі змінами в адміністративно-

територіальному устрої України; 

- правонаступництва майна, прав та обов’язків територіальних громад, 

території яких затверджені Кабінетом Міністрів України; 

- правонаступництва майна, прав та обов’язків районних рад, які 

представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів; 
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- виконання бюджетів територіальних громад, території яких затверджені 

Кабінетом Міністрів України та бюджетів районів, які ліквідовані Верховною 

Радою України; 

- утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, у зв’язку зі 

змінами в адміністративно-територіальному устрої України; 

- особливості державної реєстрації органів місцевого самоврядування як 

юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-

територіальному устрої України. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

рекомендувати Комітету внести на розгляд Верховної Ради України 

доопрацьований Комітетом з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування та районних державних адміністрацій (реєстр. № 3651-д) та 

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої 

статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в 

повторному першому читанні прийняти його за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, заступник Міністра розвитку громад та територій В.Негода; 

виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування  

«Асоціація міст України» О.Слобожан. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований Комітетом з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних 

адміністрацій» та рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 

частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками 

розгляду в повторному першому читанні прийняти його за основу; 

- врахувати при підготовці цього законопроекту до другого читання 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України 

пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або 

суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту 

та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому 

читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту; 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту; 
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- 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» – 16 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримався» – 1 народний депутат України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований 

Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних 

державних адміністрацій (реєстр № 3651-д) та рекомендувати Верховній Раді 

України відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в повторному 

першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований Комітетом з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних 

адміністрацій (реєстр №3651-д) та рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 Регламенту 

Верховної Ради України за наслідками розгляду в повторному першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

2. Врахувати при підготовці цього законопроекту до другого читання 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України 

пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або 

суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту 

та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому 

читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

3. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 
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4. 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» – 15 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримались» – 2 народні депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію в.о. директора Департаменту політики 

міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України 

О.Мачульної щодо проекту Закону України про Державний бюджет України на 

2021 рік (реєстр. № 4000, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач ознайомила присутніх із основними положеннями проекту Закону 

України про Державний бюджет України на 2021 рік, зокрема, зазначивши, що за 

оцінкою Міністерства фінансів України у 2021-му році обсяг фінансових ресурсів 

місцевих бюджетів зросте на 58 млрд грн і складатиме більше 500 млрд грн. 

Даним законопроектом передбачено на 2021 рік субвенцію для створення мережі 

центрів надання адміністративних послуг у територіальних громадах у розмірі 500 

млн грн. Та ще 500 млн грн закладено для розвитку спортивної інфраструктури в 

рамках реалізації національної програми «Спорт кращих досягнень». 

Також О.Мачульна повідомила, що в 2021 році продовжується фінансування 

державного фонду регіонального розвитку в обсязі 9,4 млрд грн для реалізації 

інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку. 

Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльов повідомив, що до Комітету надійшли чисельні звернення від 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України», «Українська асоціація районних та обласних рад», «Асоціація 

об’єднаних територіальних громад», Всеукраїнської асоціації громад, 

Міністерства розвитку громад та територій України, Національного агентства 

України з питань державної служби, Державного фонду сприяння молодіжному 

житловому будівництву щодо недопущення зменшення фінансової спроможності 

місцевих бюджетів у 2021 році та забезпечення необхідним фінансовим ресурсом 

місцевого самоврядування, підтримки реформи державного управління та 

відновлення фінансування державних житлових програм. 

У зв’язку із зазначеним підкомітетом було підготовлено 30 пропозицій до 

проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік 

(реєстр.  № 4000), зокрема, такі як: 

- забезпечити зарахування на постійній основі частини (13,44%) акцизного 

податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України 

пального до бюджетів місцевого самоврядування; 

- передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розширення мережі (будівництво/реконструкцію/ремонт) центрів надання 

адміністративних послуг в обсязі 2,0 млрд грн; 
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- передбачити додаткову дотацію на підвищення рівня фінансової 

забезпеченості районних бюджетів на період визначення наявних фінансових 

ресурсів і їх обсягів достатніх для забезпечення повноважень районних рад в 

обсязі 459,2 млн грн; 

- передбачити обсяг державного фонду регіонального розвитку не менше 14,2 

млрд грн (1,5% прогнозного обсягу доходів загального фонду державного 

бюджету на відповідний бюджетний період, що відповідатиме статті 24-1 

Бюджетного кодексу України) задля розвитку регіонів, створення інфраструктури 

індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури тощо. 

Голова підкомітету В.Рубльов оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету схвалити пропозиції до проекту Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» (реєстр. № 4000 від 14.09.2020) та 

відповідно до частини першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України 

направити їх до Комітету з питань бюджету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, в.о. директора Департаменту політики міжбюджетних відносин 

та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України О.Мачульна, радник з 

фінансів та інструментів регіонального і місцевого розвитку Програми «U – LEAD 

з Європою» Я.Казюк. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік» (реєстр. № 4000 від 14.09.2020) та відповідно до частини 

першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України направити їх до Комітету з 

питань бюджету; 

- уповноважити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова представити позицію 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування при розгляді зазначених пропозицій у 

Комітеті з питань бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік» (реєстр. № 4000 від 14.09.2020) та відповідно до частини 

першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України направити їх до Комітету з 

питань бюджету (додаються). 

2. Уповноважити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова представити позицію 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування при розгляді зазначених пропозицій у 

Комітеті з питань бюджету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 19 народних депутатів України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримались» – 2 народні депутати України, «Не брав участі в 

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
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*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про відсутність на 

засіданні Секретаря Комітету Д.Ісаєнка і вніс пропозицію – визначити секретарем 

засідання Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 

5  народних депутатів України. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію в.о. директора Департаменту політики 

міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України 

О.Мачульної про проект Закону України про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України (реєстр. № 4100, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформувала присутніх, що запропоновані зміни до Бюджетного 

кодексу України пов’язані із: 

- необхідністю створення належної ресурсної бази для здійснення 

повноважень органів місцевого самоврядування на новій територіальній основі у 

зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних 

громад», Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію 

районів»; 

- наданням Міністерству фінансів України права на здійснення правочинів з 

державними деривативами, в тому числі за рахунок здійснення державних 

запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про 

Державний бюджет України, з метою зменшення очікуваного пікового 

навантаження на державний бюджет; 

- запровадженням інструменту надання державних гарантій на портфельній 

основі, спрямованого на підтримку державою суб’єктів господарювання мікро-, 

малого та середнього підприємництва шляхом гарантування державою часткового 

виконання зобов’язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових 

зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом; 

- врегулюванням на законодавчому рівні консолідації на єдиному 

казначейському рахунку коштів, сплачених платниками податків, їх зарахування 

на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі для зарахування доходів 

державного та місцевих бюджетів, своєчасне перерахування помилково та/або 

надміру зарахованих через єдиний рахунок до державного та місцевих бюджетів 

коштів між видами доходів і бюджетів з метою забезпечення реалізації статті 351 

Податкового кодексу України; 

- узгодженням термінологічного апарату та положень Бюджетного кодексу 

України із положеннями Земельного кодексу України, Податкового кодексу 

України, законів України «Про публічні закупівлі», «Про місцеве самоврядування 
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в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення 

територій та адміністративних центрів територіальних громад», «Про повну 

загальну середню освіту» тощо. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Асоціація міст України у своєму висновку, що надійшов до Комітету, 

висловила ряд пропозицій до законопроекту, зокрема щодо збільшення нормативу 

зарахування до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб на 80% та 

закріплення за бюджетами громад 30% державного фонду регіонального розвитку 

на реалізацію програм і проектів регіонального розвитку сільських, селищних, 

міських рад; 

- Асоціація об’єднаних територіальних громад також інформувала Комітет, 

що не підтримує діючий механізм горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування, та запропонувала 

доповнити Бюджетний кодекс України статтею, якою передбачити на постійній 

основі субвенцію на формування інфраструктури сільських, селищних та міських 

громад; 

- Всеукраїнська асоціація громад пропонує передбачити зміни до 

Бюджетного кодексу України щодо збільшення розміру державного фонду 

регіонального розвитку до 3 % прогнозного обсягу доходів загального фонду 

проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, 

закріплення за сільськими, селищними, міськими громадами належної ресурсної 

бази для здійснення повноважень на новій територіальній основі; 

- Українська асоціація районних та обласних рад наголошує на необхідності 

вирішення у законопроекті питання щодо обов’язковості передачі коштів на 

здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районних рад, в управлінні яких 

перебувають об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 

до передачі таких об’єктів до комунальної власності територіальних громад, а 

також запровадження бюджетної програми «Забезпечення видатків районних рад» 

у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою на субрегіональному рівні. 

Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльов оголосив пропозицію підкомітету – вважати за доцільне запропонувати 

Комітету з питань бюджету, визначеного головним з підготовки і опрацювання 

проекту Закону України «Про внесення змін Бюджетного кодексу України» 

(реєстр. № 4100), поданого Кабінетом Міністрів України, рекомендувати 

Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти законопроект за основу з наступним врахуванням висловлених 

зауважень. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, в.о. директора Департаменту політики міжбюджетних відносин 

та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України О.Мачульна. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань бюджету, 

визначеного головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України «Про 

внесення змін Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 4100), поданого 
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Кабінетом Міністрів України, рекомендувати Верховній Раді України відповідно 

до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу з 

наступним врахуванням висловлених зауважень; 

- надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань бюджету, 

визначеного головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України «Про 

внесення змін Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 4100), поданого 

Кабінетом Міністрів України, рекомендувати Верховній Раді України відповідно 

до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу з 

наступним врахуванням висловлених зауважень. 

2. Надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

України, «Утримались» – 2 народні депутати України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Міністра розвитку громад та територій України 

О.Чернишова та заступника Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негоди про проекти нових редакцій законів України про місцеве 

самоврядування в Україні та про місцеві державні адміністрації (пропозиції  

Міністерства розвитку громад та територій України). 

Міністр розвитку громад та територій України О.Чернишов зазначив, що 

станом на кінець вересня прийнято вже більшу частину законодавчих актів, які 

були передбачені Календарним планом реформи децентралізації. 

Міністр повідомив, що з метою чіткого розмежування повноважень місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на різних рівнях 

адміністративно-територіального устрою та інших питань їхньої діяльності 

Міністерством разом із групою експертів за підтримки Ради Європи розроблено 

законопроекти про місцеве самоврядування в Україні (нова редакція) та про 

місцеві державні адміністрації (нова редакція). 

Заступник Міністра розвитку громад та територій України В.Негода 

поінформував присутніх про принципові зміни в структурі законопроекту про 

місцеве самоврядування у порівняні із діючим законом, а саме у новому проекті 

Закону: 

- реалізовуються ключові засади та принципи Європейської хартії, на яких діє 

європейське місцеве самоврядування; 

- чітко розмежовуються сфери компетенції держави та місцевого 

самоврядування; 
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- чітко розмежовуються повноваження кожного рівня місцевого 

самоврядування; 

- розширюється автономія місцевого самоврядування, але при цьому чітко 

регламентується порядок забезпечення законності рішень відповідних місцевих 

органів. 

Метою вказаного проекту Закону України про місцеве самоврядування є: 

- приведення українського законодавства у відповідність до положень 

Європейської хартії місцевого самоврядування; 

 - чітке розмежування та визначення повноважень ОМС різних рівнів; 

- чітке розмежування власних та делегованих повноважень, які делегуються 

радами МДА; 

 - закріплення чіткого порядку та умов передачі державних повноважень 

місцевому самоврядуванню; 

- визначення порядку моніторингу за законністю актів ОМС з боку МДА та 

підстав їх оскарження (відповідно до статті 119 Конституції України). 

Також В.Негода презентував присутнім основні положення законопроекту 

про місцеві державні адміністрації, вказавши, що основними змінами в структурі 

законопроекту у порівнянні із чинним Законом є: 

- розмежування повноважень ОДА та РДА, виписано окремо порядок 

(регламентація) організації діяльності, як ОДА так і РДА, визначено сфери 

відповідальності; 

- регламентовано нові підходи до структури місцевих державних 

адміністрацій – визначено блоки самостійних структурних підрозділів, що 

відповідають за конкретні напрямки: виконання делегованих повноважень 

районних та обласних рад;  координація діяльності виконавчих органів ЦОВВ; 

забезпечення законності; 

- визначено механізми здійснення, як ОДА так і РДА, кожного напрямку 

діяльності – вони чіткі та узгоджені з іншими законами. 

Доповідач повідомив про основні засади вказаного законопроекту, такі як: 

- розмежування виконавських, координаційних та повноважень забезпечення 

законності в межах структури МДА (за принципом - хто виконує, той не 

контролює); 

- повноваження МДА щодо забезпечення законності спрямовані як на органи 

місцевого самоврядування, так і на територіальні органи центральних органів 

виконавчої влади (ТО ЦОВВ); 

- забезпечення виконання державних та цільових програм здійснюється 

шляхом взаємодії, координації з ОМС та ТО ЦОВВ; 

- закріплення за МДА функції забезпечення зворотного зв’язку для КМУ та 

ЦОВВ. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету; Міністр розвитку громад та територій О.Чернишов; заступник 

Міністра розвитку громад та територій В.Негода; посол Швеції в Україні Т.Тиберг; 

спеціальний представник ФРН з питань децентралізації в Україні Г.Мільбрадт; 

керівник Департаменту демократичного врядування Генерального секретаріату 

Ради Європи Д.Попеску; другий секретар делегації Європейського Союзу в Україні 
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Т.Остропольський; виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» О.Слобожан. 

Під час своїх виступів представники іноземних дипломатичних 

представництв в Україні та міжнародних організацій відзначили успішність 

процесу впровадження реформи децентралізації в Україні та запевнили у своїй 

готовності  і надалі підтримувати всі процеси формування ефективного місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти до відома презентації 

проектів нових редакцій законів України про місцеве самоврядування в Україні та 

про місцеві державні адміністрації (пропозиції Міністерства розвитку громад та 

територій України). 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до відома презентації проектів нових редакцій законів України про 

місцеве самоврядування в Україні та про місцеві державні адміністрації 

(пропозиції Міністерства розвитку громад та територій України). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

України, «Утримався» – 1 народний депутат України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 6 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ:  інформацію заступника Голови Комітету, голови підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії              

А.Загоруйко про пропозицію Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа «ОПОРА» інституціоналізувати партнерство з Комітетом 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування і виступити бенефіціаром нового етапу проекту 

«Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні». 

Голова Правління Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа «ОПОРА» О.Айвазовська, яка доєдналась до засідання у режимі 

відеоконференції на платформі ZOOM, коротко ознайомила присутніх з 

основними цілями нового етапу проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні»: підвищення рівня справедливості та доброчесності при 

проведенні основних виборів в Україні завдяки здійсненню місцевого 

спостереження; підвищення прозорості та залучення ширших верств суспільства 

до розробки і впровадження законодавства, що регламентує політичні процеси, у 

кращій відповідності до європейських стандартів; вдосконалення організаційного 

та технічного потенціалу Громадянської мережі «ОПОРА». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Голова Правління Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа «ОПОРА» О.Айвазовська. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- виступити бенефіціаром нового етапу проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що реалізується Всеукраїнською громадською 
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організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку в рамках угоди за номером AID–121–A–12–00004, що діє 

до 21 серпня 2022 року.; 

- надати згоду на моніторинг впровадження діяльності, зазначеної в описі 

проекту, особливо діяльності, що націлена на підвищення рівня справедливості та 

доброчесності при проведенні основних виборів в Україні завдяки здійсненню 

місцевого спостереження; 

- відповідно по Порядку залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», звернутися до 

Секретаріату Кабінету Міністрів України з пропозицією продовжити державну 

реєстрацію проекту; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Виступити бенефіціаром нового етапу проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що реалізується Всеукраїнською громадською 

організацією «Громадянська мережа «ОПОРА» за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку в рамках угоди за номером AID–121–A–12–00004, що діє 

до 21 серпня 2022 року (опис проекту додається). 

2. Надати згоду на моніторинг впровадження діяльності, зазначеної в описі 

проекту, особливо діяльності, що націлена на підвищення рівня справедливості та 

доброчесності при проведенні основних виборів в Україні завдяки здійсненню 

місцевого спостереження. 

3. Відповідно по Порядку залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», звернутися до 

Секретаріату Кабінету Міністрів України з пропозицією продовжити державну 

реєстрацію проекту. 

4. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Рішення прийнято. 
 

7. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про пропозицію 

Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи щодо залучення Комітету до 

пілотування вдосконалення функції парламентського контролю. 

Доповідач повідомив, що до Комітету звернувся Проект ЄС-ПРООН з 

парламентської реформи із пропозицією співпраці у пілотуванні вдосконалення 

реалізації функції парламентського контролю комітетів Верховної Ради України. 
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Базуючись на практиці парламентів розвинутих демократій, проектом ЄС-

ПРООН з парламентської реформи буде експертно та методологічно підтримано 

посилення інструментів контролю, спрямованих на покращення взаємодії 

парламенту з іншими органами влади та здійснення контролю за їх діяльністю.   

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію Проєкту 

ЄС-ПРООН з парламентської реформи щодо залучення Комітету до пілотування 

вдосконалення функції парламентського контролю. 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати пропозицію Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи 

щодо залучення Комітету до пілотування вдосконалення функції парламентського 

контролю. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про делегування 

представника Комітету Верховної Ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до 

складу робочої групи з питань розроблення проекту Національної економічної 

стратегії до 2030 року. 

Доповідач повідомив, що до Комітету надійшло звернення Прем’єр-міністра 

України Д.Шмигаля із пропозицією делегувати представника Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування до складу робочої групи з питань 

розроблення проекту Національної економічної стратегії до 2030 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- делегувати до складу робочої групи з питань розроблення проекту 

Національної економічної стратегії до 2030 року народного депутата України, 

Голову Комітету А.Клочка, народного депутата України, голову підкомітету з 

питань регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова та народного 

депутата України, члена Комітету В.Іванова; 

- скерувати дане рішення Комітету до Прем’єр-міністра України; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати до складу робочої групи з питань розроблення проекту 

Національної економічної стратегії до 2030 року народного депутата України, 

Голову Комітету А.Клочка, народного депутата України, голову підкомітету з 
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питань регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова та народного 

депутата України, члена Комітету В.Іванова. 

2. Скерувати дане рішення Комітету до Прем’єр-міністра України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про позаштатних 

консультантів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (В.Купрій, Я.Казюк). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, радник з фінансів та інструментів регіонального і місцевого 

розвитку Програми «U – LEAD з Європою» Я.Казюк, незалежний експерт 

В.Купрій. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати пропозицію щодо кандидатури Купрія Володимира 

Олександровича, кандидата наук з державного управління на позаштатного 

консультанта Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і скерувати відповідне 

подання від Комітету до в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України. 

2. Внести відповідні зміни до додатку до Рішення Комітету від 18 грудня 2019 

року (Протокол № 15) «Про позаштатних консультантів Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування». 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

1. Підтримати пропозиції щодо кандидатури Казюк Яніни Мирославівни, 

професора кафедри з економічної політики та врядування Національної академії 

державного управління при Президентові України на позаштатного консультанта 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування і скерувати відповідне подання від 

Комітету до в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України. 

2. Внести відповідні зміни до додатку до Рішення Комітету від 18 грудня 2019 

року (Протокол № 15) «Про позаштатних консультантів Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування». 
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3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про звернення Комітету до Швейцарсько-

українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO із 

пропозицією сприяння процесу розробки індикаторів моніторингу спроможності 

територіальних громад задля впровадження комплексної системи регулярного 

дослідження спроможності всіх створених територіальних громад в Україні. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував звернутися до Швейцарсько-

українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO із 

пропозицією сприяння процесу розробки індикаторів моніторингу спроможності 

територіальних громад задля впровадження комплексної системи регулярного 

дослідження спроможності всіх створених територіальних громад в Україні. 

УХВАЛИЛИ: 

Звернутися до Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні» DESPRO із пропозицією сприяння процесу розробки 

індикаторів моніторингу спроможності територіальних громад задля 

впровадження комплексної системи регулярного дослідження спроможності всіх 

створених територіальних громад в Україні. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 7 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Різне. 

Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар поінформувала присутніх, що 29 

вересня вийшов Указ Президента України «Про Координаційну раду з вирішення 

проблемних питань у сфері містобудування».  

У зв’язку із зазначеним Г.Бондар запропонувала звернутися до Офісу 

Президента України щодо включення представників Комітету до вказаної 

Координаційної ради. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 
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 Заступник Голови Комітету О.Шуляк порушила питання щодо надання 

інформації про залучення позаштатних консультантів та членів Громадської ради 

з питань містобудування, архітектури, будівництва т житлової політики до роботи 

Комітету. 

 Голова Комітету А.Клочко запропонував секретаріату Комітету за участі 

голів підкомітетів узагальнити дану інформацію. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

Голова Комітету                        ______________                   А.КЛОЧКО 

 

  

Секретар Комітету                    ______________                  Д.ІСАЄНКО 

 

 

За Секретаря Комітету             ______________                А.ЗАГОРУЙКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

30 вересня 2020 року 

 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

службу» щодо кандидатського резерву (реєстр. № 3491, доопрацьований 

Комітетом). 

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

щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) 

районів (реєстр. № 3651, повторне перше читання). 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

3. Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. 

№  4000, КМУ, Д.Шмигаль). 

4. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(реєстр. №  4100, КМУ, Д.Шмигаль). 

III. Організаційні питання 

5. Презентація проектів нових редакцій законів України про місцеве 

самоврядування в Україні та про місцеві державні адміністрації (пропозиції 

Міністерства розвитку громад та територій України). 

6. Про пропозицію Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа «ОПОРА» інституціоналізувати партнерство з Комітетом з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування і виступити бенефіціаром нового етапу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні». 

7. Про пропозицію Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи щодо 

залучення Комітету до пілотування вдосконалення функції парламентського 

контролю. 

8. Про делегування представника Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування до складу робочої групи з питань розроблення проекту 

Національної економічної стратегії до 2030 року. 

9. Про позаштатних консультантів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

(В.Купрій, Я.Казюк). 

10. Про звернення Комітету до швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO із пропозицією сприяння процесу 

розробки індикаторів моніторингу спроможності територіальних громад задля 

впровадження комплексної системи регулярного дослідження спроможності всіх 

створених територіальних громад в Україні. 

IV. Різне 


