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Даниленко О.Ю. – заступник Голови Секретаріату Асоціації  Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та 

обласних рад»; 
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послуг та адміністративних процедур Директорату публічної адміністрації 

Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Кулько О.Г. – головний спеціаліст відділу удосконалення регуляторних 

процедур органів місцевого самоврядування та розвитку саморегулювання 

підприємництва управління  реформування засобів регулювання підприємництва 

департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України; 

Лациба М.В. – представник Програми розвитку громадянського суспільства 
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Лукеря І.М. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 

Макацарія С.М. – заступник директора Департаменту політики 

міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; 

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

Рабчинська Л.С. – заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку 

публічних послуг; 

Скляр І.В. – експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Слобожан О.В. – Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Шамрай Г.М. – директор Департаменту консолідованої звітності Державної 

казначейської служби України; 

Шамрай Н.В. – Голова Всеукраїнської асоціації центрів надання 

адміністративних послуг, директор департаменту (Центру) надання 

адміністративних послуг Київської міської ради; 

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

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови 

Харківського району Харківської області. 

2. Про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови 

Яворівського району Львівської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 
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3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо підвищення прозорості та доступності для аналізу рішень органів місцевого 

самоврядування (реєстр. № 3567, н.д. Р.Грищук, О.Аліксійчук, Д.Чорний, 

О.Шуляк та інші). 

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

щодо підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування 

(реєстр. № 3567-1, н.д. Д.Чорний). 

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

посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної 

Ради України (реєстр. № 4582, н.д. В.В’ятрович, В.Безгін, Л.Білозір, І.Гузь та 

інші). 

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо гласності в роботі органів місцевого 

самоврядування (реєстр. № 4582-1, н.д. Т.Плачкова, А.Скороход, Ю.Загородній та 

інші). 

7. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

адміністративну процедуру (реєстр. № 3475) із зауваженнями Головного 

юридичного управління та Головного управління документального забезпечення 

Апарату Верховної Ради України. 

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

розвитку інституту старост (реєстр. № 4535, друге читання). 

ІІІ. Організаційні питання 

9. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування 

територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298). 

10. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України «Про публічні консультації» (реєстр. № 4254). 

11. Про внесення змін до Рішення Комітету від 13.11.2019 року про 

визначення представників Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до складу 

Координаційної ради з питань реформування державного управління (щодо 

визначення представником від Комітету народного депутата України Л.Білозір). 

12. Про підготовку до проведення слухань у Комітеті на тему: «Державна 

регіональна політика: виклики, ризики, можливості» (12 квітня 2021 року). 

13. Про підготовку до проведення слухань у Комітеті на тему: «Публічні 

консультації як інструмент демократії участі. Світові практики та стандарти» (20 

квітня 2021 року). 

14. Про підготовку до проведення слухань у Комітеті на тему: «Професійне 

навчання публічних службовців: європейський досвід та перспективи для 

України» (26 квітня 2021 року). 
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ІV. Виконання контрольних повноважень 

15. Про інформацію щодо використання коштів Державного фонду 

регіонального розвитку у 2020 році. 

16. Про інформацію щодо стану трансформації центрів надання 

адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях, до 

центрів надання адміністративних послуг, утворених органами місцевого 

самоврядування. 

V. Різне 

 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гурін запропонував змінити черговість розгляду 

питань порядку денного засідання Комітету, розглянувши законопроекти з реєстр. 

№№ 4582 та 4582-1 перед законопроектами з реєстр. №№ 3567 та 3567-1. 

Пропозицію підтримано. 

 

Очільник Комітету оголосив пропозицію – перенести на одне із наступних 

засідань Комітету розгляд питань про інформацію щодо використання коштів 

Державного фонду регіонального розвитку у 2020 році та про інформацію щодо 

стану трансформації центрів надання адміністративних послуг, утворених при 

районних державних адміністраціях, до центрів надання адміністративних послуг, 

утворених органами місцевого самоврядування. 

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. 
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На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови 

Харківського району Харківської області. 

2. Про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови 

Яворівського району Львівської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної 

Ради України (реєстр. № 4582, н.д. В.В’ятрович, В.Безгін, Л.Білозір, І.Гузь та 

інші). 

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

самоврядування в Україні» щодо гласності в роботі органів місцевого 

самоврядування (реєстр. № 4582-1, н.д. Т.Плачкова, А.Скороход, Ю.Загородній та 

інші). 

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

щодо підвищення прозорості та доступності для аналізу рішень органів місцевого 

самоврядування (реєстр. № 3567, н.д. Р.Грищук, О.Аліксійчук, Д.Чорний, 

О.Шуляк та інші). 

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

щодо підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування 

(реєстр. № 3567-1, н.д. Д.Чорний). 

7. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

адміністративну процедуру (реєстр. № 3475) із зауваженнями Головного 

юридичного управління та Головного управління документального забезпечення 

Апарату Верховної Ради України. 

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

розвитку інституту старост (реєстр. № 4535, друге читання). 

ІІІ. Організаційні питання 

9. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування 

територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298). 
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10. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України «Про публічні консультації» (реєстр. № 4254). 

11. Про внесення змін до Рішення Комітету від 13.11.2019 року про 

визначення представників Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до складу 

Координаційної ради з питань реформування державного управління (щодо 

визначення представником від Комітету народного депутата України Л.Білозір). 

12. Про підготовку до проведення слухань у Комітеті на тему: «Державна 

регіональна політика: виклики, ризики, можливості» (12 квітня 2021 року). 

13. Про підготовку до проведення слухань у Комітеті на тему: «Публічні 

консультації як інструмент демократії участі. Світові практики та стандарти» (20 

квітня 2021 року). 

14. Про підготовку до проведення слухань у Комітеті на тему: «Професійне 

навчання публічних службовців: європейський досвід та перспективи для 

України» (26 квітня 2021 року). 

ІV. Різне 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Харківського міського голови 

Харківського району Харківської області. 

Доповідач поінформувала присутніх, що до Верховної Ради України 

надійшло клопотання секретаря Харківської міської ради І.Терехова про 

призначення позачергових виборів Харківського міського голови у зв’язку зі 

смертю міського голови Г.Кернеса, а також рішення Харківської міської ради від 

24 лютого 2021 року «Про дострокове припинення повноважень Харківського 

міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича». 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 

України на підставі пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України та 

відповідно до частини першої статті 5, частини третьої статті 194, частини першої 

статті 195 Виборчого кодексу України призначити позачергові вибори 

Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 

31 жовтня 2021 року. 

 В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України О.Бакумов. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 



 7 

України призначити позачергові вибори Харківського міського голови 

Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови 

Харківського району Харківської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Харківського 

міського голови Харківського району Харківської області» в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного 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 на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу України 

призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського 

району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови 

Харківського району Харківської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Харківського 

міського голови Харківського району Харківської області» в цілому. 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського 

голови Яворівського району Львівської області. 

Доповідач поінформувала присутніх, що до Верховної Ради України 

надійшло клопотання про призначення позачергових виборів Шегинівського 
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сільського голови Яворівського району Львівської області у зв’язку зі смертю 

сільського голови Кривейка Ігоря Мирославовича. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету А.Загоруйко оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 

України на підставі пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України та 

відповідно до частини першої статті 5, частини третьої статті 194, частини першої 

статті 195 Виборчого кодексу України призначити позачергові вибори 

Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області на 

неділю 31 жовтня 2021 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Шегинівського сільського голови 

Яворівського району Львівської області на неділю 31 жовтня 2021 року; 

- доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського 

голови Яворівського району Львівської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Шегинівського 

сільського голови Яворівського району Львівської області» в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного 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 на підставі пункту 30 частини 

першої статті 85 Конституції України та відповідно до частини першої статті 5, 

частини третьої статті 194, частини першої статті 195 Виборчого кодексу 

України призначити позачергові вибори Шегинівського сільського голови 

Яворівського району Львівської області на неділю 31 жовтня 2021 року. 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського 

голови Яворівського району Львівської області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Шегинівського 

сільського голови Яворівського району Львівської області» в цілому. 



 9 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

при розгляді даного питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України В.В’ятровича про 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної 

Ради України (реєстр. № 4582, н.д. В.В’ятрович, В.Безгін, Л.Білозір, І.Гузь та 

інші). 

Доповідач повідомив, що метою вказаного законопроекту є забезпечення 

кожному громадянину можливості переглядати відеотрансляції засідань місцевих 

рад, Верховної Ради України та її комітетів, у тому числі в режимі реального часу. 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гурін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відкритості 

роботи органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України (реєстр. 

№4582), внесений народними депутатами України В.В'ятровичем, В.Безгіним, 

М.Потураєвим та іншими, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

Також Д.Гурін відзначив, що підкомітет пропонує Комітету врахувати при 

підготовці законопроекту до другого читання 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, зокрема, щодо: 

обов’язкового оприлюднення на офіційному веб-сайті місцевої ради 

висновків і рекомендацій її постійних комісій, протоколів їх засідань, 

забезпечення їх безстрокового збереження; 

покладення обов’язку на органи місцевого самоврядування оприлюднювати 

у машинозчитувальних форматах затверджені радою програми, бюджет та звіти 

про їх виконання, інші рішення та проекти рішень, протоколи сесій рад, 

результати поіменного голосування, висновки і рекомендації постійних комісій 

рад, протоколи їх засідань, визначення посадової особи місцевого 

самоврядування, відповідальної за таке оприлюднення; 

доведення до відома населення інформації про час і місце проведення сесії 

ради із зазначенням гіперпосилання на трансляцію в мережі Інтернет; 
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покладення на відповідних розпорядників інформації обов’язку 

оприлюднювати матеріали відеофіксацій (відеозаписів) сесій місцевих рад; 

надання визначення терміну «машинозчитувальний формат». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України В.В’ятрович; представник Програми 

розвитку громадянського суспільства Громадської організації «Український 

незалежний центр політичних досліджень» М.Лациба. 

Представник Програми розвитку громадянського суспільства Громадської 

організації «Український незалежний центр політичних досліджень» М.Лациба 

зазначив, що Громадська організація «Український незалежний центр політичних 

досліджень» підтримує пропозицію підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення рекомендувати Верховній 

Раді України вказаний законопроект за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відкритості 

роботи органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України (реєстр. 

№ 4582), внесений народними депутатами України В.В'ятровичем, В.Безгіним, 

М.Потураєвим та іншими, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 

за основу; 

- врахувати при підготовці законопроекту до другого читання 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, зокрема, щодо: 

 обов’язкового оприлюднення на офіційному веб-сайті місцевої ради 

висновків і рекомендацій її постійних комісій, протоколів їх засідань, 

забезпечення їх безстрокового збереження; 

 покладення обов’язку на органи місцевого самоврядування 

оприлюднювати у машинозчитувальних форматах затверджені радою програми, 

бюджет та звіти про їх виконання, інші рішення та проекти рішень, протоколи 

сесій рад, результати поіменного голосування, висновки і рекомендації 

постійних комісій рад, протоколи їх засідань, визначення посадової особи 

місцевого самоврядування, відповідальної за таке оприлюднення; 

 доведення до відома населення інформації про час і місце проведення сесії 

ради із зазначенням гіперпосилання на трансляцію в мережі Інтернет; 

покладення на відповідних розпорядників інформації обов’язку 

оприлюднювати матеріали відеофіксацій (відеозаписів) сесій місцевих рад; 

 надання визначення терміну «машинозчитувальний формат». 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

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

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту; 

- доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

голові підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 

населення Д.Гуріну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відкритості 

роботи органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України (реєстр. 

№ 4582), внесений народними депутатами України В.В'ятровичем, В.Безгіним, 

М.Потураєвим та іншими, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 

за основу. 

2. Врахувати при підготовці 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, зокрема, щодо: 

- обов’язкового оприлюднення на офіційному веб-сайті місцевої ради 

висновків і рекомендацій її постійних комісій, протоколів їх засідань, 

забезпечення їх безстрокового збереження; 

- покладення обов’язку на органи місцевого самоврядування 

оприлюднювати у машинозчитувальних форматах затверджені радою програми, 

бюджет та звіти про їх виконання, інші рішення та проекти рішень, протоколи 

сесій рад, результати поіменного голосування, висновки і рекомендації 

постійних комісій рад, протоколи їх засідань, визначення посадової особи 

місцевого самоврядування, відповідальної за таке оприлюднення; 

- доведення до відома населення інформації про час і місце проведення сесії 

ради із зазначенням гіперпосилання на трансляцію в мережі Інтернет; 

покладення на відповідних розпорядників інформації обов’язку 

оприлюднювати матеріали відеофіксацій (відеозаписів) сесій місцевих рад; 

- надання визначення терміну «машинозчитувальний формат». 

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. 

4. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 
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голові підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 

населення Д.Гуріну. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України - члена Комітету 

Т.Плачкової про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо гласності в роботі органів 

місцевого самоврядування (реєстр. № 4582-1, н.д. Т.Плачкова, А.Скороход, 

Ю.Загородній та інші). 

Доповідач поінформувала присутніх, що метою законопроекту є законодавче 

закріплення певних механізмів реалізації принципу гласності у діяльності органів 

місцевого самоврядування, зокрема, шляхом забезпечення під час проведення 

пленарних засідань ради їх відео- та аудіофіксації, подальшого оприлюднення 

записів та трансляції засідань у режимі реального часу в мережі Інтернет. 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гурін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щодо гласності в роботі органів місцевого самоврядування» (реєстр. 

№4582-1), внесений народними депутатами України Т.Плачковою, А.Скороход, 

Ю.Загороднім та іншими, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

гласності в роботі органів місцевого самоврядування (реєстр. № 4582-1), внесений 

народними депутатами України Т.Плачковою, А.Скороход, Ю.Загороднім та 

іншими, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити; 

- доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

голові підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 

населення Д.Гуріну. 

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 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

гласності в роботі органів місцевого самоврядування (реєстр. № 4582-1), внесений 
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народними депутатами України Т.Плачковою, А.Скороход, Ю.Загороднім та 

іншими, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

голові підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 

населення Д.Гуріну. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України; 

«Утримались» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України – члена Комітету 

Д.Чорного про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення прозорості та доступності для аналізу рішень 

органів місцевого самоврядування (реєстр. № 3567, н.д. Р.Грищук, О.Аліксійчук, 

Д.Чорний, О.Шуляк та інші). 

Доповідач повідомив присутнім, що законопроект внесено з метою 

підвищення доступності та використання даних органів місцевого 

самоврядування за допомогою їх оприлюднення у машинозчитувальних 

форматах, що дає можливість для їх автоматизованого збору та обробки. 

Законопроектом пропонуються зміни до статей 42, 46, 47, 50 та 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також до статей 101 та 15 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до яких на 

органи місцевого самоврядування покладаються обов’язки оприлюднювати 

проекти рішень у машинозчитувальних форматах. 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гурін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення прозорості та доступності для аналізу рішень органів місцевого 

самоврядування (реєстр. № 3567), поданий народним депутатом України 

Р.Грищуком та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в 

першому читанні відхилити 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення прозорості 

та доступності для аналізу рішень органів місцевого самоврядування (реєстр. 

№3567), поданий народним депутатом України Р.Грищуком та іншими народними 

депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити; 
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- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України голову підкомітету з питань 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна. 

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 підвищення прозорості 

та доступності для аналізу рішень органів місцевого самоврядування (реєстр. 

№3567), поданий народним депутатом України Р.Грищуком та іншими народними 

депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України голову підкомітету з питань 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію народного депутата України – члена Комітету 

Д.Чорного про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення прозорості діяльності органів місцевого 

самоврядування (реєстр. № 3567-1, н.д. Д.Чорний). 

Доповідач зазначив, що законопроект внесено з метою підвищення 

прозорості діяльності органів місцевого самоврядування. 

Законопроектом пропонуються зміни до статей 42, 46, 47, 50 та 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також до статей 101 та 15 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до яких на 

органи місцевого самоврядування покладаються обов’язки оприлюднювати 

проекти їх актів та інших документів, прийнятих місцевими радами та їх 

постійними комісіями, рішення, висновки, рекомендації, протоколи засідань ради 

та їх комісій, програми тощо у машинозчитувальних форматах; проводити повну 

відеофіксацію сесій місцевих рад з одночасною трансляцією на сайті ради та 

оприлюднення матеріалів відеофіксації для підвищення прозорості діяльності 

органів місцевого самоврядування. 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гурін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування (реєстр. 

№3567-1), поданий народним депутатом України Д.Чорним, за наслідками 

розгляду в першому читанні відхилити. 



 15 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення прозорості діяльності 

органів місцевого самоврядування (реєстр. № 3567-1), поданий народним депутатом 

України Д.Чорним, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України голову підкомітету з питань 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна. 

 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 підвищення прозорості 

діяльності органів місцевого самоврядування (реєстр. № 3567-1), поданий 

народним депутатом України Д.Чорним, за наслідками розгляду в першому 

читанні відхилити. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України голову підкомітету з питань 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна.  

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур Л.Білозір про повторний розгляд у другому 

читанні проекту Закону України проекту Закону України про адміністративну 

процедуру (реєстр. № 3475) із зауваженнями Головного юридичного управління 

та Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради 

України. 

Доповідач повідомила присутнім, що з метою врахування зауважень 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України нею було 

подано 20 нових поправок та пропозицій, що не були предметом розгляду та 

прийняття рішень на засіданні Комітету 03.03.2021 року, які підлягають внесенню 

до прийнятого за основу тексту проекту Закону з реєстр. № 3475. 

Також Л.Білозір поінформувала, що підкомітетом з питань 

адміністративних послуг та адміністративних процедур до розгляду зазначеного 

законопроекту в другому читанні було підготовлено уточнену порівняльну 

таблицю, яка містить 793 поправки та пропозиції, що надійшли від 26 суб’єктів 
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права законодавчої ініціативи, з яких пропонується 220 – врахувати, 135 – 

врахувати частково, 12 – врахувати редакційно, 426 – відхилити. 

Голова підкомітету Л.Білозір запропонувала перейти до розгляду поправок 

та пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету.  

Голова підкомітету Л.Білозір запропонувала: 

– врахувати нові поправки та пропозиції за №№ 5, 15, 37, 52, 78, 82, 175, 219, 

237, 248, 280, 356, 486, 506, 563, 595, 679, 700, 701, 775; 

– переглянути рішення Комітету щодо пропозицій за №№ 77, 131, 152, 168, 

215, 233, 236, 246, 278, 279, 355, 359, 383, 467, 483, 556, 574, 696, 774, з яких раніше 

враховану пропозицію за № 774 пропонується відхилити, а раніше враховані 

пропозиції за №№ 77, 131, 152, 168, 215, 233, 236, 246, 278, 279, 355, 359, 383, 467, 

483, 556, 574, 696  – врахувати частково. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції, 

водночас нагадавши присутнім, 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. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- доручити підкомітету з питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур спільно із секретаріатом Комітету здійснити 

коригування порівняльної таблиці до проекту Закону України з реєстр. № 3475 для 

внесення його на розгляд Верховної Ради України в другому читанні; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

адміністративну процедуру (реєстр. № 3475) прийняти в другому читанні та в 

цілому з врахуванням пропозицій народного депутата України Л.Білозір, поданих 

з метою врахування зауважень Головного юридичного управління від 16.03.2021 

року та Головного управління документального забезпечення від 15.03.2021 року 

Апарату Верховної Ради України; 

- у разі прийняття проекту Закону України 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 
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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 

адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозиції народного депутата України Л.Білозір щодо 

врахування зауважень Головного юридичного управління від 16.03.2021 року та 

Головного управління документального забезпечення від 15.03.2021 року Апарату 

Верховної Ради України при підготовці до другого читання проекту Закону 

України про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475) шляхом врахування 

нових пропозицій за №№ 5, 15, 37, 52, 78, 82, 175, 219, 237, 248, 280, 356, 486, 506, 

563, 595, 679, 700, 701, 775 та перегляду рішення Комітету щодо пропозицій за 

№№ 77, 131, 152, 168, 215, 233, 236, 246, 278, 279, 355, 359, 383, 467, 483, 556, 574, 

696, 774, з яких раніше врахована пропозиція за № 774 відхиляється, а раніше 

враховані пропозиції за №№ 77, 131, 152, 168, 215, 233, 236, 246, 278, 279, 355, 

359, 383, 467, 483, 556, 574, 696 враховуються частково. 

2. Доручити підкомітету з питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур спільно із секретаріатом Комітету здійснити 

коригування порівняльної таблиці до проекту Закону України з реєстр. № 3475 для 

внесення його 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 адміністративну 

процедуру (реєстр. № 3475) прийняти в другому читанні та в цілому з врахуванням 

пропозицій народного депутата України Л.Білозір, поданих з метою врахування 

зауважень Головного юридичного управління від 16.03.2021 року та Головного 

управління документального забезпечення від 15.03.2021 року Апарату 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 

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 адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 
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8. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

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

до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (реєстр. № 4535, друге 

читання). 

Доповідач повідомив присутнім, що до розгляду зазначеного законопроекту 

у другому читанні підкомітетом з питань адміністративно-територіального 

устрою підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 147 поправок і 

пропозицій, що надійшли від 28 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких 23 

поправки та пропозиції пропонується врахувати, 10 – врахувати частково, 18 – 

врахувати редакційно, 72 – відхилити,  водночас підкомітет не визначився щодо 

можливості підтримки 24 пропозицій і пропонує Комітету обговорити і прийняти 

рішення щодо них. 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував перейти до розгляду поправок та 

пропозицій до законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

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

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» О.Слобожан; аналітик Аналітичного центру 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» О.Логінов; представник Програми розвитку громадянського суспільства 

Громадської організації «Український незалежний центр політичних досліджень» 

М.Лациба. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки та пропозиції за №№ 14, 15, 27, 29, 30, 34, 

36, 39, 49, 52, 56, 113, 133-140, 144. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 
 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував провести рейтингове голосування щодо наступних поправок 

та пропозицій: № 58; №№ 61,62; №№ 63,66. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на рейтингове голосування поправку 

№  58. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11 народних депутатів України; 

«Утримались» – 6 народних депутатів України; 

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

 

Голова Комітету А.Клочко поставив на рейтингове голосування поправки за 

№№  61, 62. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 7 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 8 народних депутатів України; 

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

 

Голова Комітету А.Клочко поставив на рейтингове голосування поправки за 

№№  63, 66. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 8 народних депутатів України; 

«Утримались» – 6 народних депутатів України; 

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

 

Враховуючи, що за результатами рейтингового голосування поправка № 58 

отримала найбільше голосів «За», голова підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгін запропонував її врахувати. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 13 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України; 

«Не брали участь у голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував врахувати поправку № 68. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 4 народні депутати України; 
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«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував врахувати редакційно поправки за №№ 60, 67, 69. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки за №№ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 12 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 
 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки за №№ 10-13, 19. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 12 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки за №№ 21, 22, 25, 31, 32, 104, 106, 108, 

109, 115-122. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 12 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України; 
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«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував провести рейтингове голосування щодо поправок № 33 та 

№ 146. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на рейтингове голосування поправку 

№  146. 

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 10 народних депутатів України; 

«Утримались» – 5 народних депутатів України. 

 

Голова Комітету А.Клочко поставив на рейтингове голосування поправку 

№ 33. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 7 народних депутатів України; 

«Утримались» – 7 народних депутатів України; 

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

 

Враховуючи, що за результатами рейтингового голосування поправка № 146 

отримала більше голосів «За», голова підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгін запропонував її врахувати. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11 народних депутатів України; 

«Утримались» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував врахувати частково поправки за №№ 35, 41, 112. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 
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Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки № 37 та № 38. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував врахувати поправки № 105 та № 110. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 6 народних депутатів України; 

«Утримались» – 9 народних депутатів України. 

Рішення не прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував врахувати редакційно поправки та пропозиції за №№ 7, 131, 

141. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправку № 130. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 
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Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував врахувати поправку № 132. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки № 129 та № 144 та врахувати частково 

поправку № 142. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 12 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки за №№ 16-18, 28, 45, 48-51, 77, 79, 80, 83, 

87, 99, 114. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 13 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки № 96 та № 111. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки за №№ 1, 4, 8, 44, 54, 59, 71, 98, 103. 
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Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 13 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

  

 Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

 - рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (реєстр. 

№4535, друге читання) за наслідками розгляду в другому читанні прийняти в 

другому читанні та в цілому; 

 - доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

спільно із секретаріатом Комітету за наслідками прийнятих Комітетом рішень 

здійснити корегування порівняльної таблиці законопроекту з реєстр. №4535 для 

його внесення на розгляд Верховної Ради України в другому читанні; 

- у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України;  

 - доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України із 

співдоповіддю з цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (реєстр. 

№4535, друге читання) за наслідками розгляду в другому читанні прийняти в 

другому читанні та в цілому. 

2. Доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

спільно із секретаріатом Комітету за наслідками прийнятих Комітетом рішень 

здійснити корегування порівняльної таблиці законопроекту з реєстр. № 4535 для 

його внесення на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. 

3. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України.  



 25 

4. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України із 

співдоповіддю з цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про утворення Робочої 

групи Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 

опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких 

інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації 

виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298). 

Очільник Комітету зазначив, що враховуючи важливість предмету 

регулювання законопроекту з реєстр. № 4298 для забезпечення належного 

функціонування системи органів виконавчої влади в умовах реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, виникла 

необхідність у створенні Робочої групи Комітету з опрацювання та підготовки до 

другого читання вказаного законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної 

організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298); 

- призначити співголовами Робочої групи народного депутата України, голову 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна, народного 

депутата України, голову підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород О.Корнієнка та народного депутата України, Голову Комітету 

А.Клочка; 

- доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад, 

надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу; 

- залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів 

України, представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента 
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України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, неурядових та 

міжнародних організацій, науковців, експертів; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування 

територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298). 

2. Призначити співголовами Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна, 

народного депутата України, голову підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка та народного депутата України, 

Голову Комітету А.Клочка. 

3. Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад, 

надавши право, у разі необхідності, вносити зміни до її складу. 

4. Залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів 

України, представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента 

України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів 

виконавчої влади, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, 

неурядових та міжнародних організацій, науковців, експертів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.  

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про утворення Робочої 

групи Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з 

опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України про 

публічні консультації (реєстр. № 4254). 

Очільник Комітету зазначив, що враховуючи важливість предмету 

регулювання законопроекту з реєстр. № 4254, виникла необхідність у створенні 

Робочої групи Комітету з опрацювання та підготовки до другого читання 

вказаного законопроекту. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 

України «Про публічні консультації» (реєстр. № 4254); 

- призначити співголовами цієї Робочої групи народних депутатів України – 

Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко та Голову Комітету А.Клочка; 

- доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад; 

- залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів 

України, представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента 

України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, неурядових та 

міжнародних організацій, науковців, експертів; 

- контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України «Про публічні консультації» (реєстр. № 4254). 

2. Призначити співголовами цієї Робочої групи народних депутатів України 

– Заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів 

та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко та Голову Комітету 

А.Клочка. 

3. Доручити співголовам Робочої групи сформувати її персональний склад. 

4. Залучити до участі в роботі Робочої групи (за згодою) народних депутатів 

України, представників Апарату Верховної Ради України, Офісу Президента 

України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів 

виконавчої влади, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, 

неурядових та міжнародних організацій, науковців, експертів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

11. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про внесення змін до 

Рішення Комітету від 13.11.2019 року про визначення представників Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування до складу Координаційної ради з питань 
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реформування державного управління (щодо визначення представником від 

Комітету народного депутата України Л.Білозір). 

Доповідач поінформував, що до Комітету надійшло звернення народного 

депутата України, голови підкомітету з питань адміністративних послуг та 

адміністративних процедур Л.Білозір щодо визначення її представником від 

Комітету до складу Координаційної ради з питань реформування державного 

управління. 

Враховуючи зазначене і також те, що народного депутата України А.Шкрум 

було обрано членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і 

увільнено від обов’язків члена Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, виникла 

необхідність внести зміни до Рішення Комітету від 13.11.2019 року про 

визначення представників Комітету до складу Координаційної ради з питань 

реформування державного управління. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести зміни до Рішення Комітету від 13 листопада 2019 року (протокол № 

9) «Про визначення представників Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до складу Координаційної ради з питань реформування державного 

управління», виклавши пункт 1 в такій редакції: 

«1. Визначити представниками Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у складі 

Координаційної ради з питань реформування державного управління народних 

депутатів України: 

КОРНІЄНКА Олександра Сергійовича – голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород; 

БІЛОЗІР Ларису Миколаївну – голову підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур»; 

- скерувати це рішення Комітету до Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

- контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до Рішення Комітету від 13 листопада 2019 року (протокол 

№ 9) «Про визначення представників Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування до складу Координаційної ради з питань реформування 

державного управління», виклавши пункт 1 в такій редакції: 

«1. Визначити представниками Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у 

складі Координаційної ради з питань реформування державного управління 

народних депутатів України: 
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КОРНІЄНКА Олександра Сергійовича – голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород; 

БІЛОЗІР Ларису Миколаївну – голову підкомітету з питань 

адміністративних послуг та адміністративних процедур». 

2. Скерувати це рішення Комітету до Секретаріату Кабінету Міністрів 

України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка.  

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 13 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

12. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про підготовку до 

проведення слухань у Комітеті на тему: «Державна регіональна політика: 

виклики, ризики, можливості» (12 квітня 2021 року). 

Доповідач поінформував присутніх, що зазначені слухання  передбачені 

Планом роботи Комітету на період п’ятої сесії Верховної Ради України ІХ 

скликання (Рішення Комітету від 27 січня 2021 року, Протокол № 58). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- провести 12 квітня 2021 року слухання у Комітеті на тему: «Державна 

регіональна політика: виклики, ризики, можливості»; 

- доручити голові підкомітету з питань регіональної політики та місцевих 

бюджетів В.Рубльову за погодженням з Головою Комітету А.Клочком розробити 

проекти програми та рекомендацій комітетських слухань, сформувати список 

запрошених осіб, визначити черговість виступів учасників комітетських слухань та 

здійснити інші необхідні заходи з метою належного забезпечення їх проведення; 

- контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести 12 квітня 2021 року слухання у Комітеті на тему: «Державна 

регіональна політика: виклики, ризики, можливості». 

2. Доручити голові підкомітету з питань регіональної політики та місцевих 

бюджетів В.Рубльову за погодженням з Головою Комітету А.Клочком розробити 

проекти програми та рекомендацій комітетських слухань, сформувати список 

запрошених осіб, визначити черговість виступів учасників комітетських слухань 

та здійснити інші необхідні заходи з метою належного забезпечення їх 

проведення. 
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3. Контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

13. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про підготовку до 

проведення слухань у Комітеті на тему: «Публічні консультації як інструмент 

демократії участі. Світові практики та стандарти» (20 квітня 2021 року). 

Доповідач поінформував присутніх, що зазначені слухання  передбачені 

Планом роботи Комітету на період п’ятої сесії Верховної Ради України ІХ 

скликання (Рішення Комітету від 27 січня 2021 року, Протокол № 58). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- провести 20 квітня 2021 року слухання у Комітеті на тему: «Публічні 

консультації як інструмент демократії участі. Світові практики та стандарти»; 

- доручити голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко за погодженням з Головою Комітету 

А.Клочком розробити проекти програми та рекомендацій комітетських слухань, 

сформувати список запрошених осіб, визначити черговість виступів учасників 

комітетських слухань та здійснити інші необхідні заходи з метою належного 

забезпечення їх проведення; 

- контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести 20 квітня 2021 року слухання у Комітеті на тему: «Публічні 

консультації як інструмент демократії участі. Світові практики та стандарти». 

2. Доручити голові підкомітету з питань виборів, референдумів та інших 

форм безпосередньої демократії А.Загоруйко за погодженням з Головою Комітету 

А.Клочком розробити проекти програми та рекомендацій комітетських слухань, 

сформувати список запрошених осіб, визначити черговість виступів учасників 

комітетських слухань та здійснити інші необхідні заходи з метою належного 

забезпечення їх проведення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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14. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про підготовку до 

проведення слухань у Комітеті на тему: «Професійне навчання публічних 

службовців: європейський досвід та перспективи для України» (26 квітня 2021 року). 

Доповідач поінформував присутніх, що зазначені слухання  передбачені 

Планом роботи Комітету на період п’ятої сесії Верховної Ради України ІХ 

скликання (Рішення Комітету від 27 січня 2021 року, Протокол № 58). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- провести 26 квітня 2021 року слухання у Комітеті на тему: «Професійне 

навчання публічних службовців: європейський досвід та перспективи для України»; 

- доручити голові підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород О.Корнієнку за погодженням з Головою Комітету А.Клочком розробити 

проекти програми та рекомендацій комітетських слухань, сформувати список 

запрошених осіб, визначити черговість виступів учасників комітетських слухань та 

здійснити інші необхідні заходи з метою належного забезпечення їх проведення; 

- контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести 26 квітня 2021 року слухання у Комітеті на тему: «Професійне 

навчання публічних службовців: європейський досвід та перспективи для України». 

2. Доручити голові підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнку за погодженням з Головою Комітету А.Клочком розробити проекти 

програми та рекомендацій комітетських слухань, сформувати список запрошених 

осіб, визначити черговість виступів учасників комітетських слухань та здійснити інші 

необхідні заходи з метою належного забезпечення їх проведення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д. Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 15 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                 ______________    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

17 березня 2021 року 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови 

Харківського району Харківської області. 

2. Про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови 

Яворівського району Львівської області. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної 

Ради України (реєстр. № 4582, н.д. В.В’ятрович, В.Безгін, Л.Білозір, І.Гузь та 

інші). 

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

самоврядування в Україні» щодо гласності в роботі органів місцевого 

самоврядування (реєстр. № 4582-1, н.д. Т.Плачкова, А.Скороход, Ю.Загородній та 

інші). 

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

щодо підвищення прозорості та доступності для аналізу рішень органів місцевого 

самоврядування (реєстр. № 3567, н.д. Р.Грищук, О.Аліксійчук, Д.Чорний, 

О.Шуляк та інші). 

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

щодо підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування 

(реєстр. № 3567-1, н.д. Д.Чорний). 

7. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України про 

адміністративну процедуру (реєстр. № 3475) із зауваженнями Головного 

юридичного управління та Головного управління документального забезпечення 

Апарату Верховної Ради України. 

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

розвитку інституту старост (реєстр. № 4535, друге читання). 

ІІІ. Організаційні питання 

9. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування 

територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298). 

10. Про утворення Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту 

Закону України «Про публічні консультації» (реєстр. № 4254). 

11. Про внесення змін до Рішення Комітету від 13.11.2019 року про 

визначення представників Комітету з питань організації державної влади, 
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місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до складу 

Координаційної ради з питань реформування державного управління (щодо 

визначення представником від Комітету народного депутата України Л.Білозір). 

12. Про підготовку до проведення слухань у Комітеті на тему: «Державна 

регіональна політика: виклики, ризики, можливості» (12 квітня 2021 року). 

13. Про підготовку до проведення слухань у Комітеті на тему: «Публічні 

консультації як інструмент демократії участі. Світові практики та стандарти» (20 

квітня 2021 року). 

14. Про підготовку до проведення слухань у Комітеті на тему: «Професійне 

навчання публічних службовців: європейський досвід та перспективи для 

України» (26 квітня 2021 року). 

ІV. Різне 


