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Гузь І.В., Гурін Д.О., Дунда О.А., Загоруйко А.Л., Іванов В.І., Кальцев В.Ф., 

Качура О.А., Корнієнко О.С., Літвінов О.М., Лозинський Р.М., Микиша Д.С., 

М'ялик В.Н., Поляк В.М., Плачкова Т.М., Рубльов В.В., Саврасов М.В., 

Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шуляк О.О., Юнаков І.С.  

 

Відповідальні  працівники секретаріату Комітету: керівник секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету Гарбуз Ю.П., 

Маковський О.А.; головні консультанти Дмитрук Л.В., Ляшко І.В., Маценко М.М., 

Падалко О.В., Пилявський Ю.О. 
 

Запрошені: 

Абрам’юк І.С. – директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої 

дирекції Всеукраїнської асоціації громад; 

Алюшина Н.О. – Голова Національного агентства України з питань 

державної служби; 

Бадахов Ю.Н. – член Ради Національної палати України, приватний нотаріус 

Київського міського нотаріального округу; 

Ганущак Ю.І. – директор Громадської організації «Інститут розвитку 

територій»; 
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Даниленко О.Ю. – заступник Голови Секретаріату Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних 

рад»; 

Ковальчук Б.П. – Більмацький селищний голова Пологівського району 

Запорізької області; 

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

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; 

Мельник П.В. – народний депутат України; 

Ткачук А.Ф. – директор з питань науки та розвитку Громадської організації 

«Інститут громадянського суспільства»; 

Шаповалов Є.О. – експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

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 Надлацького сільського голови 

Голованівського району Кіровоградської області. 

2. Про призначення позачергових виборів Уланівського сільського голови 

Хмільницького району Вінницької області. 

3. Про призначення позачергових виборів Смотрицького селищного голови 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. 

4. Про призначення позачергових виборів Кельменецького селищного 

голови Дністровського району Чернівецької області. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

5. Про перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської 

області. 

6. Про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського району 

Запорізької області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

7. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону про внесення змін 

до Закону України «Про державну службу» щодо розширення кола осіб, які можуть 

претендувати на вступ на державну службу (реєстр. № 4361) із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

8. Проект Закону про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою України (реєстр. № 4664, КМУ, Д.Шмигаль). 

9. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» (реєстр. № 5323, КМУ, Д.Шмигаль). 
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ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

10. Проекти законів України щодо зміни порядку зарахування податку на 

доходи фізичних осіб до бюджетів: 

10.1) проект Закону про внесення змін до статей 14 та 168 Податкового 

кодексу України щодо зарахування податку з доходів фізичних осіб по місцю 

знаходження виробничих підрозділів (реєстр. № 4062, н.д. І.Васильєв); 

10.2) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо стимулювання розвитку громад (реєстр. № 4115, н.д. О.Дунда, О.Аліксійчук, 

О.Шуляк, В.Безгін, В.Рубльов  та інші); 

10.3) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних 

місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу 

юридичної особи (реєстр. № 4238, н.д. А.Стріхарський); 

10.4) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих 

бюджетів за фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу 

юридичної особи (реєстр. № 4239, н.д. А.Стріхарський); 

10.5) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо порядку зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із 

завершенням реформи децентралізації (реєстр. № 4369, н.д. Г.Васильченко, 

В.Цабаль, Я.Железняк, Р.Лозинський та інші); 

10.6) проект Закону про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу 

України щодо порядку зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із 

завершенням реформи децентралізації (реєстр. № 4370, н.д. Г.Васильченко, 

В.Цабаль, Я.Железняк, Р.Лозинський та інші); 

10.7) проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо подальшого зміцнення фінансової спроможності громад (реєстр. № 5066, 

н.д. Г.Васильченко, В.Цабаль, Р.Лозинський, Н.Піпа, Я.Юрчишин, І.Гузь та інші); 

10.8) проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо збільшення відсотку зарахування податку на доходи фізичних осіб до 

бюджетів місцевого самоврядування (реєстр. № 5066-1, н.д. Р.Тістик, 

М.Задорожній, О.Шуляк, В.Безгін, В.Іванов та інші); 

10.9) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за місцем 

отримання  доходу  та  місцем  проживання  платників  податку  (реєстр. № 5244,  

н.д. О.Кулініч, Н.Южаніна, А.Ніколаєнко та інші); 

10.10). проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

забезпечення фіскальної ефективності та справедливості у зарахуванні податку на 

доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів (реєстр. № 5244-1, н.д. О.Красов, 

О.Жмеренецький, Є.Брагар та інші); 

10.11) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за 

місцем отримання доходу та місцем податкової адреси платників податку (реєстр. 

№ 5244-2, н.д. Н.Южаніна, О.Кулініч та інші); 
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10.12) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб за фактичним 

місцем здійснення діяльності фізичними особами (реєстр. № 5244-3, н.д. Л.Білозір, 

М.Кучер, О.Кулініч, Р.Горват, П.Бакунець та інші); 

10.13. Проект Закону про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу 

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб 

між бюджетами за місцем отримання доходу та місцем проживання платників 

податку№ (реєстр. № 5245, н.д. О.Кулініч, Н.Южаніна, О.Сухов та інші). 

V. Організаційні питання 

11. Про внесення змін до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на період п’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 року) щодо проведення у червні-липні 

2021 року круглого столу на тему: “Правовий статус асоціацій органів місцевого 

самоврядування: проблеми та перспективи”. 

12. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування у червні 2021 року. 

13. Кадрове питання (щодо призначення Маценко М.М. на посаду головного 

консультанта та Маленівської К.М. на посаду консультанта секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, визначених 

переможцями за результатами конкурсного відбору). 

VІ. 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 присутні 25 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 24 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування В.Безгін оголосив про спільну пропозицію підкомітету 

та Міністерства розвитку громад та територій України щодо виключення з 
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проекту порядку денного засідання Комітету питання про проект Закону України 

про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України 

(реєстр. № 4664, КМУ, Д.Шмигаль). 

Пропозицію підтримано. 

 

Очільник Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахування висловленої 

пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловленої пропозиції. 

На момент голосування на засіданні присутні 25 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 24 народні депутати України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Надлацького сільського голови 

Голованівського району Кіровоградської області. 

2. Про призначення позачергових виборів Уланівського сільського голови 

Хмільницького району Вінницької області. 

3. Про призначення позачергових виборів Смотрицького селищного голови 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. 

4. Про призначення позачергових виборів Кельменецького селищного 

голови Дністровського району Чернівецької області. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

5. Про перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської 

області. 

6. Про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського району 

Запорізької області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

7. Про повторний розгляд у другому читанні проекту Закону про внесення змін 

до Закону України «Про державну службу» щодо розширення кола осіб, які можуть 

претендувати на вступ на державну службу (реєстр. № 4361) із зауваженнями 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. 

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» (реєстр. № 5323, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 
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9. Проекти законів України щодо зміни порядку зарахування податку на 

доходи фізичних осіб до бюджетів: 

9.1) проект Закону про внесення змін до статей 14 та 168 Податкового 

кодексу України щодо зарахування податку з доходів фізичних осіб по місцю 

знаходження виробничих підрозділів (реєстр. № 4062, н.д. І.Васильєв); 

9.2) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

стимулювання розвитку громад (реєстр. № 4115, н.д. О.Дунда, О.Аліксійчук, 

О.Шуляк, В.Безгін, В.Рубльов  та інші); 

9.3) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих 

бюджетів за фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу 

юридичної особи (реєстр. № 4238, н.д. А.Стріхарський); 

9.4) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих 

бюджетів за фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу 

юридичної особи (реєстр. № 4239, н.д. А.Стріхарський); 

9.5) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

порядку зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із завершенням 

реформи децентралізації (реєстр. № 4369, н.д. Г.Васильченко, В.Цабаль, 

Я.Железняк, Р.Лозинський та інші); 

10.6) проект Закону про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу 

України щодо порядку зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із 

завершенням реформи децентралізації (реєстр. № 4370, н.д. Г.Васильченко, 

В.Цабаль, Я.Железняк, Р.Лозинський та інші); 

9.7) проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

подальшого зміцнення фінансової спроможності громад (реєстр. № 5066, н.д. 

Г.Васильченко, В.Цабаль, Р.Лозинський, Н.Піпа, Я.Юрчишин, І.Гузь та інші); 

9.8) проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

збільшення відсотку зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів 

місцевого самоврядування (реєстр. № 5066-1, н.д. Р.Тістик, М.Задорожній, 

О.Шуляк, В.Безгін, В.Іванов та інші); 

9.9) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за місцем 

отримання  доходу  та  місцем  проживання  платників  податку  (реєстр. № 5244,  

н.д. О.Кулініч, Н.Южаніна, А.Ніколаєнко та інші); 

9.10). проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

забезпечення фіскальної ефективності та справедливості у зарахуванні податку на 

доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів (реєстр. № 5244-1, н.д. О.Красов, 

О.Жмеренецький, Є.Брагар та інші); 

9.11) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за 

місцем отримання доходу та місцем податкової адреси платників податку (реєстр. 

№ 5244-2, н.д. Н.Южаніна, О.Кулініч та інші); 

9.12) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцем 



 7 

здійснення діяльності фізичними особами (реєстр. № 5244-3, н.д. Л.Білозір, 

М.Кучер, О.Кулініч, Р.Горват, П.Бакунець та інші); 

9.13. Проект Закону про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу 

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб 

між бюджетами за місцем отримання доходу та місцем проживання платників 

податку№ (реєстр. № 5245, н.д. О.Кулініч, Н.Южаніна, О.Сухов та інші). 

V. Організаційні питання 

10. Про внесення змін до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на період п’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 року) щодо проведення у червні-липні 

2021 року круглого столу на тему: «Правовий статус асоціацій органів місцевого 

самоврядування: проблеми та перспективи». 

11. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування у червні 2021 року. 

12. Кадрове питання (щодо призначення Маценко М.М. на посаду головного 

консультанта та Маленівської К.М. на посаду консультанта секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, визначених 

переможцями за результатами конкурсного відбору). 

VІ. Різне 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував розглянути та обговорити всі 

питання про призначення окремих позачергових місцевих виборів одночасно, 

однак рішення щодо кожного питання приймати окремо. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

1-4. 
СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 

народному депутату України А.Загоруйко про призначення окремих позачергових 

місцевих виборів. 

Доповідач зазначила, що до Верховної Ради України надійшло 4 клопотання 

про призначення позачергових виборів 2-х сільських та 2-х селищних голів у 

зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень на підставі положень частини 

першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

А.Загоруйко поінформувала присутніх про підстави дострокового 

припинення повноважень голів, а саме: 
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- щодо Надлацького сільського голови Голованівського району 

Кіровоградської області – смерть сільського голови; 

- щодо Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької 

області – смерть сільського голови; 

- щодо Смотрицького селищного голови Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області – смерть сільського голови; 

- щодо Кельменецького селищного голови Дністровського району 

Чернівецької області – заява про складення повноважень за власним бажанням. 

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 Надлацького сільського 

голови Голованівського району Кіровоградської області, Уланівського сільського голови 

Хмільницького району Вінницької області, Смотрицького селищного голови Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області, Кельменецького селищного голови 

Дністровського району Чернівецької 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 Надлацького сільського голови Голованівського 

району Кіровоградської 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 Надлацького сільського голови 

Голованівського району Кіровоградської 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 Надлацького 

сільського голови Голованівського району Кіровоградської 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 Надлацького сільського голови Голованівського 

району Кіровоградської області на неділю 31 жовтня 2021 року. 



 9 

2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про призначення позачергових виборів Надлацького сільського голови 

Голованівського району Кіровоградської 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 Надлацького 

сільського голови Голованівського району Кіровоградської 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 присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 24 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

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 Уланівського сільського голови Хмільницького 

району Вінницької 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 Уланівського сільського голови 

Хмільницького району Вінницької 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 Уланівського 

сільського голови Хмільницького району Вінницької 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 Уланівського сільського голови Хмільницького 

району Вінницької 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 
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України «Про призначення позачергових виборів Уланівського сільського голови 

Хмільницького району Вінницької 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 Уланівського 

сільського голови Хмільницького району Вінницької 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 присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 24 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

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 Смотрицького селищного голови Кам’янець-

Подільського району Хмельницької 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 Смотрицького селищного 

голови Кам’янець-Подільського району Хмельницької 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 Смотрицького селищного голови 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької 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 Смотрицького селищного голови Кам’янець-

Подільського району Хмельницької 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 Смотрицького селищного 

голови Кам’янець-Подільського району Хмельницької області». 
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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 Смотрицького селищного голови 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької 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 присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 25 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

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 Кельменецького селищного голови 

Дністровського району Чернівецької 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 Кельменецького селищного 

голови Дністровського району Чернівецької 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 Кельменецького 

селищного голови Дністровського району Чернівецької 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 Кельменецького селищного голови 

Дністровського району Чернівецької 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 Кельменецького селищного 

голови Дністровського району Чернівецької області». 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови 
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Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів Кельменецького 

селищного голови Дністровського району Чернівецької 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 присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно- 

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про 

перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської області. 

Доповідач поінформував, що село Голобородька входить до складу 

Пирятинської міської територіальної громади та знаходиться на відстані 52 км від 

районного центру міста Лубни. У населеному пункті мешкає 49 осіб. 

Перейменування села Голобородька ініційовано Пирятинською міською 

радою з метою повернення населеному пункту його історичної назви, а також у 

зв’язку з необхідністю приведення назви населеного пункту у відповідність із 

вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки». 

Питання про перейменування села Голобородька Лубенського району  

Полтавської області підтримане територіальною громадою на громадських 

слуханнях, погоджено відповідно до законодавства Пирятинською міською, 

Пирятинською районною та Полтавською обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Полтавської обласної ради щодо 

перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської області на 

село Новоселівка. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- за інформацією Українського інституту національної пам’яті після 

встановлення радянської влади на Пирятинщині село Новоселівка було 

перейменовано на село Голобородька на честь Івана Голобородька. І.Голобородько – 

особа, яка пов’язана зі встановленням радянської влади на території України та 

діяльністю комуністичної партії (керівник червонопартизанського загону у 1918 р., 

секретар комсомольської організації Пирятинського повіту; загинув 1920 року у бою 

з «куркульськими бандами» в складі продзагону під час проведення продрозкладки); 

- Інститут української мови НАН України поінформував, що село 

Голобородька Лубенського району Полтавської області мало первісну назву 



 13 

Новоселовка (Див., наприклад, Полтавская губерния. Список населенных мест по 

сведениям 1859 года. СПб., 1862. С. 171, 250). Враховуючи зазначене, інститут 

вважає обґрунтованою та доцільною пропозицію щодо перейменування села 

Голобородька на село Новоселівка. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Полтавської обласної ради щодо перейменування села 

Голобородька Лубенського району Полтавської області на село Новоселівка та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Голобородька Лубенського району 

Полтавської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 

розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Полтавської обласної ради щодо перейменування села 

Голобородька Лубенського району Полтавської області на село Новоселівка та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Голобородька Лубенського району 

Полтавської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 

розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 25 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 
 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно- 

територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіна про 

перейменування селища міського типу Більмак Пологівського району Запорізької 

області. 

Доповідач поінформував, що селище міського типу Більмак є 

адміністративним центром Більмацької селищної територіальної громади та 
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знаходиться на відстані 36 км від районного центру міста Пологи. На 

сьогоднішній день в населеному пункті мешкає 7163 жителя. 

Перейменування смт. Більмак ініційовано його жителями з метою 

повернення населеному пункту його історичної назви Кам’янка, а також у зв’язку 

із негативним сприйняттям діючої назви, яка була присвоєна населеному пункту 

Куйбишеве (колишня назва села Більмак) відповідно до Постанови Верховної 

Ради України від 19 травня 2016 року № 1377-VIII «Про перейменування окремих 

населених пунктів та районів» на виконання вимог Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 

Питання про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського 

району Запорізької області підтримане територіальною громадою на громадських 

слуханнях, погоджено відповідно до законодавства Більмацькою селищною, 

Більмацькою районною та Запорізькою обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Запорізької обласної ради щодо 

перейменування селища міського типу Більмак Пологівського району Запорізької 

області на селище міського типу Кам’янка. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України П.Мельник; Більмацький селищний 

голова Пологівського району Запорізької області Б.Ковальчук. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Інститут української мови НАН України вважає обґрунтованою 

пропозицію про перейменування смт. Більмак на смт. Кам’янка (першоназва, яка 

функціонувала до 1845 р), оскільки це сприятиме поверненню історичної назви 

населеного пункту та не викликатиме негативних конотацій. За інформацією 

Інституту, пропонована назва відповідає нормам чинного правопису та утворена з 

урахуванням традицій називання населених пунктів України: від назви 

однойменної річки Кам’янка за місцем розташування; 

- Український інститут національної пам’яті не підтримує перейменування 

смт. Більмак на смт. Кам’янка. Інститут зазначає, що назва «Більмак» є єдиною та 

унікальною для всієї території України – на відміну від топоніму «Кам’янка», що 

є одним із найпоширеніших в Україні (щонайменше 67 населених пунктів, 

зокрема 2 у Запорізькій області). 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Запорізької обласної ради щодо перейменування 

селища міського типу Більмак Пологівського району Запорізької області на 

селище міського типу Кам’янка та доручити народним депутатам України – 

членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування селища міського типу 

Більмак Пологівського району Запорізької області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського 

району Запорізької області» за наслідками розгляду прийняти в цілому; 
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- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Запорізької обласної ради щодо перейменування 

селища міського типу Більмак Пологівського району Запорізької області на 

селище міського типу Кам’янка та доручити народним депутатам України – 

членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування селища міського типу 

Більмак Пологівського району Запорізької області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського 

району Запорізької області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 

В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 26 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 24 народні депутати України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував звернутися до Українського 

інституту національної пам’яті щодо належної взаємодії Інституту з Комітетом 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка про повторний розгляд у другому 

читанні проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на 

державну службу (реєстр. № 4361) із зауваженнями Головного юридичного 

управління Апарату Верховної Ради України. 
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Доповідач повідомив присутнім, що з метою врахування зауважень 

Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України ним подано 

8 нових пропозицій до законопроекту, що не були предметом розгляду та 

прийняття рішень на засіданні Комітету 28 квітня 2021 року, а також 

запропоновано переглянути рішення Комітету щодо 2 раніше розглянутих 

пропозицій народних депутатів України. 

Також О.Корнієнко поінформував, що підкомітетом з питань організації 

державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород до розгляду зазначеного законопроекту в другому 

читанні було підготовлено уточнену порівняльну таблицю, яка містить 47 

поправок та пропозицій, що надійшли від 12 суб’єктів права законодавчої 

ініціативи, з яких пропонується 13 – врахувати, 2 – врахувати частково, 2 – 

врахувати редакційно, 30 – відхилити. 

Голова підкомітету О.Корнієнко запропонував перейти до розгляду 

поправок та пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Голова Національного агентства України з питань державної 

служби Н.Алюшина. 

Голова підкомітету О.Корнієнко запропонував переглянути рішення 

Комітету щодо пропозицій, включених до уточненої таблиці за №№ 41 та 46, з 

яких раніше відхилену пропозицію за № 41 врахувати частково, а раніше 

враховану пропозицію за № 46 врахувати редакційно. 

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 на засіданні присутні 25 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 22 народні депутати України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати пропозиції народного депутата України О.Корнієнка щодо 

врахування зауважень Головного юридичного управління та Головного 

управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України від 

18 травня 2021 року при підготовці до другого читання проекту Закону України 

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

кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу» (реєстр. №4361) 

шляхом врахування нових пропозицій за №№ 7, 13, 20, 26, 31, 35, 39, 45 та 
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перегляду рішення Комітету щодо пропозицій, включених до уточненої таблиці 

за №№ 41 та 46, з яких раніше відхилену пропозицію за № 41 врахувати частково, 

а раніше враховану пропозицію за № 46 врахувати редакційно; 

- доручити підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування порівняльної 

таблиці до проекту Закону з реєстр. № 4361 відповідно до ухвалених висновків 

Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної 

Ради України в другому читанні; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

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

осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу» (реєстр. № 4361) за 

результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому; 

- 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 організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку; 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозиції народного депутата України О.Корнієнка щодо 

врахування зауважень Головного юридичного управління та Головного 

управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України від 

18 травня 2021 року при підготовці до другого читання проекту Закону України 

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

кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу» (реєстр. №4361) 

шляхом врахування нових пропозицій за №№ 7, 13, 20, 26, 31, 35, 39, 45 та 

перегляду рішення Комітету щодо пропозицій, включених до уточненої таблиці 

за №№ 41 та 46, з яких раніше відхилену пропозицію за № 41 врахувати частково, 

а раніше враховану пропозицію за № 46 врахувати редакційно. 

2. Доручити підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород спільно із секретаріатом Комітету здійснити коригування порівняльної 

таблиці до проекту Закону з реєстр. № 4361 відповідно до ухвалених висновків 

Комітету щодо поданих до нього пропозицій для внесення на розгляд Верховної 

Ради України в другому читанні 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

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

кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу» (реєстр. №4361) 
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за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в 

цілому. 

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 організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку. 

На момент голосування на засіданні присутні 25 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 22 народні депутати України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

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

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра розвитку громад та територій 

України І.Лукері про проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про засади державної регіональної політики» (реєстр. № 5323, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував присутніх, що законопроект подано з метою 

комплексного удосконалення механізмів реалізації державної регіональної 

політики, підвищення її ефективності.  

Законопроект розроблено Міністерством розвитку громад та територій 

України на виконання абзацу десятого підпункту 2 пункту 1 Указу Президента 

України від 20.09.2019 № 713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання 

корупції», кроку 277 Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 1133-р. 

Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльов оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» 

(реєстр. № 5323 від 01.04.2021), внесений Кабінетом Міністрів України, до 

порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. та за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої дирекції 

Всеукраїнської асоціації громад І.Абрам’юк; заступник Голови Секретаріату 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація 
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районних та обласних рад» О.Даниленко; експерт Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» Є.Шаповалов; директор з 

питань науки та розвитку Громадської організації «Інститут громадянського 

суспільства» А.Ткачук. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» надала зауваження стосовно термінологічних визначень та вказала на 

необхідність приведення положень законопроекту до останніх змін, які відбулися 

у чинному законодавстві. 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська 

асоціація районних та обласних рад (УАРОР)» висловила стурбованість 

невизначеністю повноважень районних рад в системі стратегічного планування 

регіонального розвитку; 

- Всеукраїнська асоціація громад підтримує проект без зауважень. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних 

територіальних громад» надала пропозиції щодо доопрацювання окремих 

положень законопроекту з метою уникнення неоднозначності їх трактування та 

акцентувала увагу на питанні про необхідність виокремлення стратегії розвитку 

територіальних громад та стратегічних планів розвитку територіальних громад в 

залежності від чисельності їх населення. 

- Асоціації органів місцевого самоврядування в цілому підтримують 

прийняття вказаного законопроекту у першому читанні за основу з 

доопрацюванням його положень до другого читання.  

- Також, пропозиції та зауваження були надані від Інституту законодавства 

Верховної Ради України, Інституту регіональних досліджень імені 

М.І.Долішнього НАН України, Інституту географії НАН України, Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, Науково-

дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування 

НАпН України, Національного інституту стратегічних досліджень, Українського 

державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» 

імені Ю.М.Білоконя, агенцій регіонального розвитку Закарпатської, Івано-

Франківської, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької областей. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної 

політики» (реєстр. № 5323 від 01.04.2021), внесений Кабінетом Міністрів України, 

до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» 

(реєстр. № 5323 від 01.04.2021), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- 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 
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тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту; 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

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

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної 

політики» (реєстр. № 5323 від 01.04.2021), внесений Кабінетом Міністрів України, 

до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.  

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної 

політики» (реєстр. № 5323 від 01.04.2021), внесений Кабінетом Міністрів України, 

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів В.Рубльова. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 22 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 
 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної політики 

та місцевих бюджетів В.Рубльова про проекти законів України щодо зміни 

порядку зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів. 

Доповідач поінформував присутніх про основні положення наступних 

законопроектів: 

- про внесення змін до статей 14 та 168 Податкового кодексу України щодо 

зарахування податку з доходів фізичних осіб по місцю знаходження виробничих 

підрозділів (реєстр. № 4062, н.д. І.Васильєв); 

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання 

розвитку громад (реєстр. № 4115, н.д. О.Дунда, О.Аліксійчук, О.Шуляк, В.Безгін, 

В.Рубльов  та інші); 

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 

сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за 

фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи 

(реєстр. № 4238, н.д. А.Стріхарський); 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння 

сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за 

фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи 

(реєстр. № 4239, н.д. А.Стріхарський); 

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо порядку 

зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із завершенням реформи 

децентралізації (реєстр. № 4369, н.д. Г.Васильченко, В.Цабаль, Я.Железняк, 

Р.Лозинський та інші); 

- про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу України щодо порядку 

зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із завершенням реформи 

децентралізації (реєстр. № 4370, н.д. Г.Васильченко, В.Цабаль, Я.Железняк, 

Р.Лозинський та інші); 

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо подальшого 

зміцнення фінансової спроможності громад (реєстр. №5066, н.д. Г.Васильченко, 

В.Цабаль, Р.Лозинський, Н.Піпа, Я.Юрчишин, І.Гузь та інші); 

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо збільшення 

відсотку зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого 

самоврядування (реєстр. № 5066-1, н.д. Р.Тістик, М.Задорожній, О.Шуляк, 

В.Безгін, В.Іванов та інші); 

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення 

розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за місцем отримання 

доходу та місцем проживання платників податку (реєстр. № 5244, н.д. О.Кулініч, 

Н.Южаніна, А.Ніколаєнко та інші); 
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- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 

фіскальної ефективності та справедливості у зарахуванні податку на доходи 

фізичних осіб до місцевих бюджетів (реєстр. № 5244-1, н.д. О.Красов, 

О.Жмеренецький, Є.Брагар та інші); 

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення 

розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за місцем отримання 

доходу та місцем податкової адреси платників податку (реєстр. № 5244-2, н.д. 

Н.Южаніна, О.Кулініч та інші); 

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати 

(перерахування) податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцем 

здійснення діяльності фізичними особами (реєстр. № 5244-3, н.д. Л.Білозір, 

М.Кучер, О.Кулініч, Р.Горват, П.Бакунець та інші); 

- про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за 

місцем отримання доходу та місцем проживання платників податку» (реєстр. 

№5245, н.д. О.Кулініч, Н.Южаніна, О.Сухов та інші). 

В.Рубльов відзначив, що зазначеними законопроектами передбачається 

змінити визначений законодавством порядок зарахування податку на доходи з 

фізичних осіб, зокрема, шляхом: 

усунення розбіжностей у визначенні поняття «відокремлений виробничий 

структурний підрозділ підприємства» та зобов’язання перераховувати податок до 

місцевого бюджету за місцезнаходженням таких структурних підрозділів; 

забезпечення перерахування до 100% податку до місцевого бюджету за 

місцем податкової адреси фізичної особи – платника податку; 

збільшення на 5% зарахування податку до доходів загального фонду бюджетів 

територіальних громад за рахунок відповідного зменшення нормативу відрахування 

податку до загального фонду державного бюджету або обласних бюджетів. 

Голова підкомітету В.Рубльов оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету: 

- звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики з пропозицією включити до складу робочої групи з 

напрацювання єдиної концепції щодо порядку перерахування податку на доходи 

фізичних осіб до бюджетів на основі законопроектів з реєстраційними №№ 4029, 

4062, 4115, 4238, 4369, 5244, 5244-1, 5244-2, 5244-3, 5281, 5282 представників 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

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

об’єднаних територіальних громад», «Всеукраїнська асоціація громад», а також 

народних депутатів України – членів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; 

- звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо 

включення, у разі утворення робочої груп з опрацювання законопроектів щодо 

порядку перерахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, 

представників Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до її складу; 
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- розглянути відповідно до статті 114 Регламенту Верховної Ради України 

законопроекти з реєстраційними номерами №№ 4062, 4115, 4238, 4239, 4369, 4370, 

5066, 5066-1, 5244, 5244-1, 5244-2, 5244-3, 5245, 5364 та 5364-1 після завершення 

їх опрацювання у відповідних робочих групах комітетів Верховної Ради України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої дирекції 

Всеукраїнської асоціації громад І.Абрам’юк; аналітик Аналітичного центру 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» О.Логінов. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики з пропозицією включити до складу робочої групи з 

напрацювання єдиної концепції щодо порядку перерахування податку на доходи 

фізичних осіб до бюджетів на основі законопроектів з реєстраційними №№ 4029, 

4062, 4115, 4238, 4369, 5244, 5244-1, 5244-2, 5244-3, 5281, 5282 представників 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

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

об’єднаних територіальних громад», «Всеукраїнська асоціація громад», а також 

народних депутатів України – членів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування:  

- Аліксійчука Олександра Васильовича, члена Комітету;  

- Безгіна Віталія Юрійовича, голову підкомітету з питань 

адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування;  

- Білозір Ларису Миколаївну, голову підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур;  

- Дунду Олега Андрійовича, голову підкомітету з питань будівництва та 

проектування;  

- Клочка Андрія Андрійовича, Голову Комітету;  

- Микишу Дмитра Сергійовича, члена Комітету;  

- Рубльова Вячеслава Володимировича, голову підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів;  

- Стріхарського Андрія Петровича, голову підкомітету з питань захисту 

інвестицій в об'єкти будівництва;  

- Шуляк Олену Олексіївну, заступника Голови Комітету.  

- звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо 

включення, у разі утворення робочої груп з опрацювання законопроектів щодо 

порядку перерахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, 

представників Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до її складу; 

- розглянути відповідно до статті 114 Регламенту Верховної Ради України 

законопроекти з реєстраційними номерами №№ 4062, 4115, 4238, 4239, 4369, 4370, 

5066, 5066-1, 5244, 5244-1, 5244-2, 5244-3, 5245, 5364 та 5364-1 після завершення 

їх опрацювання у відповідних робочих групах комітетів Верховної Ради України. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 

податкової та митної політики з пропозицією включити до складу робочої групи з 

напрацювання єдиної концепції щодо порядку перерахування податку на доходи 

фізичних осіб до бюджетів на основі законопроектів з реєстраційними №№ 4029, 

4062, 4115, 4238, 4369, 5244, 5244-1, 5244-2, 5244-3, 5281, 5282 представників 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

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

об’єднаних територіальних громад», «Всеукраїнська асоціація громад», а також 

народних депутатів України – членів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування:  

- Аліксійчука Олександра Васильовича, члена Комітету;  

- Безгіна Віталія Юрійовича, голову підкомітету з питань 

адміністративнотериторіального устрою та місцевого самоврядування;  

- Білозір Ларису Миколаївну, голову підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур;  

- Дунду Олега Андрійовича, голову підкомітету з питань будівництва та 

проектування;  

- Клочка Андрія Андрійовича, Голову Комітету;  

- Микишу Дмитра Сергійовича, члена Комітету;  

- Рубльова Вячеслава Володимировича, голову підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів;  

- Стріхарського Андрія Петровича, голову підкомітету з питань захисту 

інвестицій в об'єкти будівництва;  

- Шуляк Олену Олексіївну, заступника Голови Комітету.  

2. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо 

включення, у разі утворення робочої груп з опрацювання законопроектів щодо 

порядку перерахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, 

представників Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до її складу.  

3. Розглянути відповідно до статті 114 Регламенту Верховної Ради України 

законопроекти з реєстраційними номерами №№ 4062, 4115, 4238, 4239, 4369, 4370, 

5066, 5066-1, 5244, 5244-1, 5244-2, 5244-3, 5245, 5364 та 5364-1 після завершення 

їх опрацювання у відповідних робочих групах комітетів Верховної Ради України.  

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про внесення змін до 

Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період п’ятої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 року) щодо 
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проведення у червні-липні 2021 року круглого столу на тему: «Правовий статус 

асоціацій органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи». 

Доповідач поінформував, що до Комітету надійшла пропозиція голови 

підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування В.Безгіна щодо необхідності проведення круглого столу на тему: 

«Правовий статус асоціацій органів місцевого самоврядування: проблеми та 

перспективи» з метою комплексного обговорення питань законодавчого 

забезпечення організації та функціонування асоціацій органів місцевого 

самоврядування і напрямів його вдосконалення. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету.  

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести зміни до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на період п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (лютий-липень 2021 року), доповнивши Розділ V новим пунктом 20 

щодо проведення у червні-липні 2021 року круглого столу на тему: «Правовий 

статус асоціацій органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи».  

У зв’язку з цим пункти 20-23 Розділу V вважати відповідно пунктами 21-24.  

Дату проведення заходу визначити в робочому порядку; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування на період п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (лютий-липень 2021 року), доповнивши Розділ V новим пунктом 20 

щодо проведення у червні-липні 2021 року круглого столу на тему: «Правовий 

статус асоціацій органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи».  

У зв’язку з цим пункти 20-23 Розділу V вважати відповідно пунктами 21-24.  

Дату проведення заходу визначити в робочому порядку.  

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

11. 

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 червні 2021 року. 
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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 

червні 2021 року; 

- головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

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

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у 

червні 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 секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка  

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

12. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету про кадрове питання (щодо 

призначення Маценко М.М. на посаду головного консультанта та Маленівської 

К.М. на посаду консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування, визначених переможцями за результатами 

конкурсного відбору). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

-  підтримати пропозицію про погодження призначення МАЦЕНКО Марини 

Миколаївни на посаду головного консультанта та МАЛЕНІВСЬКОЇ Карини 

Михайлівни на посаду консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування; 

- доручити йому як Голові Комітету скерувати до Апарату Верховної Ради 

України подання про призначення Маценко М.М. на посаду головного 

консультанта та Маленівської К.М. на посаду консультанта секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  
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УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати пропозицію про погодження призначення МАЦЕНКО 

Марини Миколаївни на посаду головного консультанта та МАЛЕНІВСЬКОЇ 

Карини Михайлівни на посаду консультанта секретаріату Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування.  

2. Доручити Голові Комітету Клочку А.А. скерувати до Апарату Верховної 

Ради України подання про призначення Маценко М.М. на посаду головного 

консультанта та Маленівської К.М. на посаду консультанта секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.  

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Різне 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що до Комітету 

надійшов лист з Офісу Ради Європи в Україні з пропозицією щодо спільного 

проведення у травні, червні 3-х вебінарів за результатами конкурсу «Кращі 

практики місцевого самоврядування» 2020 року.  

Метою згаданих вебінарів є детальна презентація і обговорення окремих 

практик-переможців конкурсу за трьома темами:  

- 20 травня: вебінар на тему: «Успішно реалізовані громадські ініціативи та 

проєкти – індикатор взаємодії влади і громади»; 

- 3 червня: вебінар  на тему: «Якісні освітні послуги: від дитячого садка – до 

Університету третього віку»; 

- 17 червня: вебінар на тему: «Спільна участь у збереженні навколишнього 

середовища». 

Очільник Комітету запропонував делегувати представників Комітету до 

участі у заходах: 

- на вебінар 20 травня - Безгіна В.Ю. та Плачкову Т.М.; 

- на вебінар 3 червня - Білозір Л.М., Літвінова О.М.; 

- на вебінар 17 червня - Клочка А.А. та Рубльова В.В. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 
Секретар Комітету                 ______________    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

19 травня 2021 року 

 

І. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

1. Про призначення позачергових виборів Надлацького сільського голови 

Голованівського району Кіровоградської області. 

2. Про призначення позачергових виборів Уланівського сільського голови 

Хмільницького району Вінницької області. 

3. Про призначення позачергових виборів Смотрицького селищного голови 

Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. 

4. Про призначення позачергових виборів Кельменецького селищного 

голови Дністровського району Чернівецької області. 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

5. Про перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської 

області. 

6. Про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського району 

Запорізької області. 

ІІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

змін до Закону України «Про державну службу» щодо розширення кола осіб, які 

можуть претендувати на вступ на державну службу (реєстр. № 4361) із 

зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 

України. 

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про засади 

державної регіональної політики» (реєстр. № 5323, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

9. Проекти законів України щодо зміни порядку зарахування податку на 

доходи фізичних осіб до бюджетів: 

9.1) проект Закону про внесення змін до статей 14 та 168 Податкового 

кодексу України щодо зарахування податку з доходів фізичних осіб по місцю 

знаходження виробничих підрозділів (реєстр. № 4062, н.д. І.Васильєв); 

9.2) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

стимулювання розвитку громад (реєстр. № 4115, н.д. О.Дунда, О.Аліксійчук, 

О.Шуляк, В.Безгін, В.Рубльов  та інші); 

9.3) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих 

бюджетів за фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу 

юридичної особи (реєстр. № 4238, н.д. А.Стріхарський); 

9.4) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих 

бюджетів за фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу 

юридичної особи (реєстр. № 4239, н.д. А.Стріхарський); 
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9.5) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

порядку зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із завершенням 

реформи децентралізації (реєстр. № 4369, н.д. Г.Васильченко, В.Цабаль, 

Я.Железняк, Р.Лозинський та інші); 

10.6) проект Закону про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу 

України щодо порядку зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із 

завершенням реформи децентралізації (реєстр. № 4370, н.д. Г.Васильченко, 

В.Цабаль, Я.Железняк, Р.Лозинський та інші); 

9.7) проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

подальшого зміцнення фінансової спроможності громад (реєстр. № 5066, н.д. 

Г.Васильченко, В.Цабаль, Р.Лозинський, Н.Піпа, Я.Юрчишин, І.Гузь та інші); 

9.8) проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

збільшення відсотку зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів 

місцевого самоврядування (реєстр. № 5066-1, н.д. Р.Тістик, М.Задорожній, 

О.Шуляк, В.Безгін, В.Іванов та інші); 

9.9) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за місцем 

отримання  доходу  та  місцем  проживання  платників  податку  (реєстр. № 5244,  

н.д. О.Кулініч, Н.Южаніна, А.Ніколаєнко та інші); 

9.10). проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

забезпечення фіскальної ефективності та справедливості у зарахуванні податку на 

доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів (реєстр. № 5244-1, н.д. О.Красов, 

О.Жмеренецький, Є.Брагар та інші); 

9.11) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за 

місцем отримання доходу та місцем податкової адреси платників податку (реєстр. 

№ 5244-2, н.д. Н.Южаніна, О.Кулініч та інші); 

9.12) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцем 

здійснення діяльності фізичними особами (реєстр. № 5244-3, н.д. Л.Білозір, 

М.Кучер, О.Кулініч, Р.Горват, П.Бакунець та інші); 

9.13. Проект Закону про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу 

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб 

між бюджетами за місцем отримання доходу та місцем проживання платників 

податку (реєстр. № 5245, н.д. О.Кулініч, Н.Южаніна, О.Сухов та інші). 

V. Організаційні питання 

10. Про внесення змін до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на період п’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 року) щодо проведення у червні-липні 

2021 року круглого столу на тему: «Правовий статус асоціацій органів місцевого 

самоврядування: проблеми та перспективи». 
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11. Про Розклад засідань Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування у червні 2021 року. 

12. Кадрове питання (щодо призначення Маценко М.М. на посаду головного 

консультанта та Маленівської К.М. на посаду консультанта секретаріату Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, визначених 

переможцями за результатами конкурсного відбору). 

VІ. Різне 


