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 Камю К. – керівник з операційних питань Секції 1 «Належне врядування та 

демократизація» Представництва ЄС в Україні, співголова підгрупи 

«Регіональний розвиток» Секторальної робочої групи «Децентралізація та 

Регіональний розвиток»; 

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

правових реформ»; 

 Куйбіда В.С. – позаштатний консультант Комітету; 

 Литвиненко О.В. – заступник Голови Офісу Ради Європи в Україні; 

 Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

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

 Майснер А.В. – заступник Голови Рахункової палати; 

 Макацарія С.М. – заступник директора Департаменту політики 

міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Міністерства фінансів України; 

Малруні Е. – голова Відділу міжнародного розвитку Посольства Канади в 

Україні, співголові підгрупи «Децентралізація» Секторальної робочої групи 

«Децентралізація та Регіональний розвиток»; 

Мільбрадт Г. – спеціальний посланник з питань реформ в Україні (добре 

врядування, децентралізація, державна служба); 

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

 Ньорлов С. – Голова Офісу Ради Європи в Україні; 

 Перощук З.І. – координатор діяльності фінансистів територіальних громад 

України, експерт з питань місцевих бюджетів та фінансів Всеукраїнської Асоціації 

об’єднаних територіальних громад; 

 Попеску Д. – керівник Департаменту демократії і врядування Генерального 

директорату – II з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи; 

 Святенко І.П. – старший консультант (з правових питань) Управління 

правового забезпечення Служби безпеки України; 

 Слобожан О.В. – Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

 Старосольська С.П. – в.о. генерального директора Директорату координації 

та оцінки регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів; 

 Стефанюк І.Б. – заступник директора департаменту контролю публічної 

адміністрації та міжбюджетних відносин – начальник відділу аудиту  

інвестиційних проектів і регіонального розвитку Рахункової палати; 

 Сухоцька Г. – Почесна Президентка Венеційської комісії; 

 Тейлор В. – директор Генерального Директорату програм Ради Європи; 

 Ткаченко С. – менеджер Проекту Ради Європи «Сприяння реформуванню 

виборчого законодавства та проведенні Конституційної реформи в Україні» 

(Венеційська комісія); 

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

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій; 

 Шевчук О.М. – заступник начальника Управління Служби безпеки України. 
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*** 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону про внесення 

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

друге читання) із зауваженнями Головного юридичного управління та Головного 

управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України. 

IІ. Організаційні питання 

2. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування у квітні 2021 року. 

ІІІ. Виконання контрольних повноважень 

3. Про інформацію щодо використання коштів Державного фонду 

регіонального розвитку у 2020 році. 

4. Про відповідь Ради Європи на звернення Комітету щодо 

правосуб’єктності територіальних громад. 

ІV. Різне 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 20 

народних депутатів України – членів Комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 20 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, І.Гузь, 

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, Т.Плачкова, М.Саврасов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Рішення прийнято. 
 

*** 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону про внесення 

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

друге читання) із зауваженнями Головного юридичного управління та Головного 

управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України. 

IІ. Організаційні питання 
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2. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування у квітні 2021 року. 

ІІІ. Виконання контрольних повноважень 

3. Про інформацію щодо використання коштів Державного фонду 

регіонального розвитку у 2020 році. 

4. Про відповідь Ради Європи на звернення Комітету щодо 

правосуб’єктності територіальних громад. 

ІV. Різне 
 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про повторний розгляд у другому читанні 

проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку 

інституту старост (реєстр. № 4535, друге читання) із зауваженнями Головного 

юридичного управління та Головного управління документального забезпечення 

Апарату Верховної Ради України. 

Доповідач повідомив присутнім, що з метою врахування зауважень 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України ним подано 

4 нові правки та пропозиції, що не були предметом розгляду та прийняття рішень 

на засіданні Комітету 17 березня 2021 року, а також пропонується переглянути 

рішення Комітету до раніше розглянутих 8-ми правок та пропозицій народних 

депутатів України. 

Також В.Безгін поінформував, що підкомітетом з питань адміністративно-

територіального устрою до розгляду зазначеного законопроекту в другому 

читанні було підготовлено уточнену порівняльну таблицю, яка містить 150 

поправок та пропозицій, що надійшли від 28 суб’єктів права законодавчої 

ініціативи, з яких пропонується 22 – врахувати, 15 – врахувати частково, 27 – 

врахувати редакційно, 85 – відхилити, разом з тим підкомітет пропонує Комітету 

додатково обговорити і визначитися щодо пропозиції за № 62. 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував перейти до розгляду поправок та 

пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував поставити на голосування питання щодо врахування 

поправки № 62.  

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію, 

водночас нагадавши присутнім, що відповідно до вимог частини п’ятої статті 44 

Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прийняті комітетом акти 
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можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого 

Верховною Радою України складу членів комітету. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 19 

народних депутатів України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«Проти» – 2 народні депутати України (О.Корнієнко, О.Літвінов) 

«Утримались» – 17 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

І.Гузь, О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, Р.Лозинський, 

Д.Микиша, Т.Плачкова, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков). 

Пропозицію не підтримано. 

 

 Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував: 

- врахувати поправки з №№ 9, 24, 107, 133; 

- врахувати редакційно поправки та пропозиції з №№ 3, 57, 135, 137, 138; 

- відхилити поправки № 10 та № 136. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію, 

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 до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 19 

народних депутатів України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримались» – 4 народні депутати України (Р.Лозинський, Д.Микиша, 

Т.Плачкова, М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати пропозиції народного депутата України В.Безгіна, спрямовані на 

врахування зауважень Головного юридичного управління та Головного управління 

документального забезпечення Апарату Верховної Ради України до остаточної 

редакції законопроекту з реєстр. № 4535, запропонованої Комітетом за наслідками 

його розгляду в другому читанні на засіданні 17 березня 2021 року, шляхом 

врахування нових пропозицій за №№ 9, 24, 133 та перегляду рішень Комітету щодо 

раніше розглянутих пропозицій за №№ 3, 10, 57, 107, 135-138, з яких раніше 

враховані пропозиції №№ 3, 57, 135, 137 враховуються редакційно, раніше враховані 

пропозиції за №№ 10, 136 відхиляються, раніше відхилена пропозиція № 107 

враховується, раніше відхилена пропозиція № 138 враховується редакційно; 

- доручити підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

спільно із секретаріатом Комітету за наслідками прийнятих Комітетом рішень 
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здійснити корегування порівняльної таблиці законопроекту з реєстр. № 4535 для 

його внесення на розгляд Верховної Ради України в другому читанні; 

- 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 внесення змін 

до деяких законів України щодо розвитку інституту старост» (реєстр. № 4535) 

прийняти в другому читанні та в цілому з врахуванням пропозицій народного 

депутата України В.Безгіна, поданих з метою врахування зауважень Головного 

юридичного управління від 30.03.2021 року; 

- у разі прийняття проекту Закону в другому читанні та в цілому, 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

Також Голова Комітету А.Клочко нагадав 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. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозиції народного депутата України В.Безгіна, спрямовані 

на врахування зауважень Головного юридичного управління та Головного 

управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України до 

остаточної редакції законопроекту з реєстр. № 4535, запропонованої Комітетом за 

наслідками його розгляду в другому читанні на засіданні 17 березня 2021 року, 

шляхом врахування нових пропозицій за №№ 9, 24, 133 та перегляду рішень 

Комітету щодо раніше розглянутих пропозицій за №№ 3, 10, 57, 107, 135-138, з яких 

раніше враховані пропозиції №№ 3, 57, 135, 137 враховуються редакційно, раніше 

враховані пропозиції за №№ 10, 136 відхиляються, раніше відхилена пропозиція № 

107 враховується, раніше відхилена пропозиція № 138 враховується редакційно. 

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. 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 внесення змін 

до деяких законів України щодо розвитку інституту старост» (реєстр. № 4535) 

прийняти в другому читанні та в цілому з врахуванням пропозицій народного 

депутата України В.Безгіна, поданих з метою врахування зауважень Головного 

юридичного управління від 30.03.2021 року. 
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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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 19 

народних депутатів України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, 

В.Рубльов, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримались» – 4 народні депутати України (Д.Ісаєнко, Р.Лозинський, 

Д.Микиша, Т.Плачкова). 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у квітні 2021 року. 

Голова Комітету звернув увагу присутніх, що розкладом засідань Комітету 

передбачається розгляд 14 квітня питання про інформацію Міністерства фінансів 

України щодо виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 

2020 рік» в частині предмету відання Комітету. 

У зв’язку із вказаним Голова Комітету запропонував головам підкомітетів 

зібрати від членів підкомітетів пропозиції щодо переліку питань, відповіді на які 

б вони хотіли отримати від представника Міністерства фінансів України.  

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у 

квітні 2021 року; 

- головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата 

України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у 

квітні 2021 року (додається). 

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата 

України, Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 20 

народних депутатів України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України (В.Безгін, Л.Білозір, Г.Бондар, 

О.Дунда, А.Загоруйко, В.Іванов, Д.Ісаєнко, О.Качура, А.Клочко, О.Корнієнко, 

О.Літвінов, Р.Лозинський, Д.Микиша, Т.Плачкова, В.Рубльов, А.Стріхарський, 

Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (М.Саврасов). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

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. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

3. 

СЛУХАЛИ:  інформацію заступника Міністра розвитку громад та територій 

України І.Лукері про використання коштів Державного фонду регіонального 

розвитку у 2020 році. 

Доповідач поінформував присутніх, що з 4,9 млрд грн. Державного фонду 

регіонального розвитку (далі – ДФРР) відповідно до розпорядження Уряду 

України від 26.02.2020 №211 переважну більшість коштів у 2020 році було 

розподілено на 469 проектів, з яких більш ніж 50% (236 проектів з обсягом 

фінансування 2 469 700,341 тис. грн.) – на пріоритетні проекти в галузі освіти, 

близько 20% (110 проектів з обсягом фінансування 1 028 860,866 тис. грн.) – на 

проекти спортивної інфраструктури. Решта коштів ДФРР була спрямована на: 

- 14 проектів водопостачання – 273 688,656 тис. грн.; 

- 53 проекти охорони здоров’я – 588 030,186 тис. грн.; 

- 17 проектів дорожньо-транспортної інфраструктури – 249 201,683 тис. грн.; 

- 22 проекти культури – 152 389,455 тис. грн.; 

- 3 проекти сфери соціального захисту– 14 816,326 тис. грн.; 

- 7 проектів – ЦНАП, ЦБ – 61 790,582 тис. грн.; 

- 7 інших проектів – 34 435,862 тис. грн. 
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Нерозподіленими залишилися кошти у сумі 27 086,043 тис. грн., оскільки до 

Міністерства розвитку громад та територій України не надійшли пропозиції на 

реалізацію проектів-переможців Всеукраїнського громадського бюджету від 22 регіонів. 

Найвищий рівень використання коштів був у Полтавській (98,9%), 

Львівській (98%), Вінницькій (96,4%), Чернігівській (96,2%), Івано-Франківській 

(95,7%) та Донецькій (95,6%) областях. 

Найнижчий рівень використання коштів ДФРР був у Сумській (70,3%) та 

Кіровоградській (73,2%) областях. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

І.Лукеря; заступник директора Департаменту політики міжбюджетних відносин та 

місцевих бюджетів Міністерства фінансів України С.Макацарія. 

Під час обговорення питання народними депутатами України – членами 

Комітету було наголошено, що, як і у попередні роки, проблемним питанням 2020 

року стало несвоєчасне перерахування з державного бюджету коштів ДФРР 

регіонам на реалізацію проектів, що негативно впливає на завершення реалізації 

проектів, ефективне використання бюджетних коштів та призводить до 

повернення невикористаних залишків коштів до державного бюджету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- інформацію про використання коштів державного фонду регіонального 

розвитку в 2020 році, представлену Міністерством розвитку громад та територій 

України, взяти до відома; 

- рекомендувати Кабінету Міністрів України:  

забезпечити у 2021 році своєчасне фінансування асигнувань за бюджетною 

програмою «Державний фонд регіонального розвитку»; 

передбачити розмір державного фонду регіонального розвитку на наступні 

бюджетні періоди відповідно до вимог статті 241 Бюджетного кодексу України; 

- скерувати до Міністерства фінансів України звернення з проханням 

поінформувати до 9 квітня 2021 року Комітет щодо обсягу проведеного 

фінансування у 2020 році за субвенціями з державного бюджету місцевим 

бюджетам, наданими із загального фонду державного бюджету (а саме за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761090, 

2761220, 2761230, 2761240, 2761270, 2761280, 2761290, 2761300, 3131200, 

3131240, 3131260, 3131270, 3131280, 3131290, 3131300, 3131310, 3131320, 

3131330, 3131340, 3131350, 3131360, 3131370, 3131380, 3411190 і 3411240), 

залишків коштів за цими бюджетними програмами станом на 1 січня 2021 року, 

обсягу перерахованих з державного бюджету коштів та проведених у січні-березні 

2021 року відповідних касових видатків з урахуванням їх цільового призначення; 

- підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів тримати 

на контролі використання коштів Державного фонду регіонального розвитку у 

2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Інформацію про використання коштів державного фонду регіонального 

розвитку в 2020 році, представлену Міністерством розвитку громад та територій 

України, взяти до відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:  

- забезпечити у 2021 році своєчасне фінансування асигнувань за бюджетною 

програмою «Державний фонд регіонального розвитку»; 

- передбачити розмір державного фонду регіонального розвитку на наступні 

бюджетні періоди відповідно до вимог статті 241 Бюджетного кодексу України. 

3. Скерувати до Міністерства фінансів України звернення з проханням 

поінформувати до 9 квітня 2021 року Комітет щодо обсягу проведеного 

фінансування у 2020 році за субвенціями з державного бюджету місцевим 

бюджетам, наданими із загального фонду державного бюджету (а саме за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761090, 

2761220, 2761230, 2761240, 2761270, 2761280, 2761290, 2761300, 3131200, 

3131240, 3131260, 3131270, 3131280, 3131290, 3131300, 3131310, 3131320, 

3131330, 3131340, 3131350, 3131360, 3131370, 3131380, 3411190 і 3411240), 

залишків коштів за цими бюджетними програмами станом на 1 січня 2021 року, 

обсягу перерахованих з державного бюджету коштів та проведених у січні-березні 

2021 року відповідних касових видатків з урахуванням їх цільового призначення. 

4. Підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

тримати на контролі використання коштів Державного фонду регіонального 

розвитку у 2021 році. 

На момент голосування до участі у засіданні особисто і відкрито приєднано 16 

народних депутатів України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України (В.Безгін, Г.Бондар, О.Дунда, 

А.Загоруйко, В.Іванов, А.Клочко, О.Корнієнко, О.Літвінов, Р.Лозинський, 

Д.Микиша, Т.Плачкова, А.Стріхарський, Д.Чорний, О.Шуляк, І.Юнаков); 

«Утримався» – 1 народний депутат України (Л.Білозір). 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ:  інформацію керівника Департаменту демократії і врядування 

Генерального директорату – II з питань демократії Генерального секретаріату 

Ради Європи Даніеля Попеску про відповідь Ради Європи на звернення Комітету 

щодо правосуб’єктності територіальних громад. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; керівник Департаменту демократії і врядування Генерального 

директорату – II з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи 

Д.Попеску; Почесна Президентка Венеційської комісії Г.Сухоцька; керівник з 

операційних питань Секції 1 «Належне врядування та демократизація» 

Представництва ЄС в Україні, співголова підгрупи «Регіональний розвиток» 

Секторальної робочої групи «Децентралізація та Регіональний розвиток» К.Камю; 

спеціальний посланник з питань реформ в Україні (добре врядування, 

децентралізація, державна служба) Г.Мільбрадт; заступник Міністра розвитку 
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громад та територій В.Негода; директор ГО «Інститут розвитку територій» 

Ю.Ганущак; голова правління Громадської організації «Центр політико-правових 

реформ» І.Коліушко; позаштатний консультант Комітету В.Куйбіда. 

За наслідками обговорення Голова Комітету А.Клочко зазначив, що 

враховуючи важливість питання правосуб’єктності територіальних громад та 

резонанс в експертному і політичному середовищі, в спільноті місцевого 

самоврядування, а також маючи на меті врахування кращого європейського 

досвіду та європейських стандартів, є наявною необхідність звернутись до Ради 

Європи із запитом на надання комплексної підтримки з даного питання у 2021 

році. Зокрема, Комітет буде вдячний за сприяння в організації, загальній 

координації та модерації Радою Європи серії тематичних обговорень з різними 

групами стейкхолдерів, здійсненні  аналізу ситуації в Україні, підготовці огляду та 

презентації досвіду окремих країн-членів Ради Європи. 

Очільник Комітету відзначив, що саме Рада Європи є єдиною міжнародною 

організацією, розробником і гарантом стандартів у сфері місцевого 

самоврядування, тому виключно шляхом відкритого, прозорого та інклюзивного 

діалогу Комітет спільно з Радою Європи зможе напрацювати  відповідні 

рекомендації щодо правосуб‘єктності територіальних громад в Україні. 

Пропозицію підтримано. 

Інформацію взято до відома. 
 

*** 
 

Різне. 
 

 Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що до Комітету 

звернулась Програма USAID РАДА, з якою Комітет співпрацює в рамках 

ініціативи «Модельний комітет». 

5-6 квітня планується проведення в онлайн форматі Днів парламенту на 

Львівщині. Програма пропонує Комітету стати співорганізатором даного заходу.  

Метою даного заходу є представлення роботи Верховної Ради України на 

регіональному рівні, покращення взаємодії між Парламентом та громадянами, 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, сприяння 

комунікації народних депутатів України з виборцями, підвищення рівня 

громадянської парламентської просвіти. 

В межах програми заходів заплановано проведення відкритої онлайн-

дискусії «Залучення регіональних стейкхолдерів до законотворчого процесу». 

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 

 

31 березня 2021 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону про внесення 

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

друге читання) із зауваженнями Головного юридичного управління та Головного 

управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України. 

IІ. Організаційні питання 

2. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування у квітні 2021 року. 

ІІІ. Виконання контрольних повноважень 

3. Про інформацію щодо використання коштів Державного фонду 

регіонального розвитку у 2020 році. 

4. Про відповідь Ради Європи на звернення Комітету щодо 

правосуб’єктності територіальних громад. 

ІV. Різне 


