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Бережницький Я.В. - заступник директора Департаменту регіональної 

політики та адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

завідуючий відділом експертизи і аналізу розвитку територій та виборчих прав; 

Білинська М.М. - Віце-президент Національної академії державного 

управління при Президентові України; 

Бриль Марина - експерт Швейцарсько-українського проекту "Підтримка 

децентралізації в Україні  «DESPRO»; 

Ващенко К.О. - Голова Національного агентства України з питань державної 

служби; 

Галамага В.М. - начальник відділу оплати праці в бюджетній сфері 

Міністерства фінансів України; 

Ганущак Ю.І. - народний депутат України VІ скликання; 

Заболотний А.В. - заступник Голови Національного агентства України з 

питань державної служби; 

Казюк Я.М. - експерт з місцевих фінансів та бюджетів Секретаріату 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація 

районних та обласних рад»; 

Касіяник А.В. - директор фінансового департаменту Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України; 

Когут І.О. -  керівник Програми Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) «RADA: підзвітність, відповідальність, демократичність»; 

Колісніченко В.Є. – заступник керівника Управління по зв’язках з місцевими 

органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради 

України;  

Коліушко І.Б. - Голова правління Центру політико-правових реформ; 

Кравченко В.В. - експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Лучка О.І. - спеціаліст проекту Шведсько-український проект Академії 

Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні»; 

Макацарія С.М. - заступник директора Департаменту місцевих бюджетів 

Міністерства фінансів України; 

Мачульна О.І. - начальник відділу міжбюджетного регулювання та 

середньострокового планування Міністерства фінансів України; 

Мягкоход В.М. - аналітик Центру аналізу та розробки законодавства 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст 

України”; 

Негода В.А. – Перший заступник міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Парасюк І.Л. - програмний координатор Програми Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) «RADA: підзвітність, відповідальність, 

демократичність»; 

Патютько В.А. - керуючий справами виконавчого апарату Сумської обласної 

ради; Українська асоціація районних та обласних рад; 
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Пітцик М.В. - Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Попель А.О. - заступник директора Урядового офісу з питань європейської 

інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Рачкевич В.В. - спеціаліст з управління проектами в  галузі муніципального 

розвитку Агентства  США з міжнародного розвитку (USAID)  

Сінельник О.П. - начальник відділу кадрової роботи та нагород виконавчого 

апарату Харківської обласної ради, Українська асоціація районних та обласних 

рад; 

Скопненко Г.П. - керівник Управління по зв’язках з місцевими органами 

влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; 

Федоренко В.Л. - позаштатний консультант Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; 

Фурсенко І.М. - Голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад; 

Цехмейстер Л.В. - головний спеціаліст Відділу удосконалення законодавства 

про державну службу Національного агентства України з питань державної 

служби; 

Чипенко І.І. - заступник директора Департаменту з питань місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади – начальник відділу з питань 

розвитку місцевого самоврядування Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. 
 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

1. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. 

№5000, КМУ, В.Гройсман) 

2. Про інформацію Національного агентства України з питань державної 

служби щодо поточного стану провадження діяльності Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби: завдання, проблеми та результати роботи 

3. Про інформацію Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» щодо стану виконання Закону України 

«Про асоціації органів місцевого самоврядування» 

4. Про інформацію щодо перейменування місцевих рад та адміністративно-

територіальних одиниць відповідно до Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 

5. Про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

(реєстр. №2489, друге читання) 

6. Різне 

*** 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

 

Пропозицій не надійшло, 
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 порядок денний прийнято за основу. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. 

№5000, КМУ, В.Гройсман) 

2. Про інформацію Національного агентства України з питань державної 

служби щодо поточного стану провадження діяльності Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби: завдання, проблеми та результати роботи 

3. Про інформацію Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» щодо стану виконання Закону України 

«Про асоціації органів місцевого самоврядування» 

4. Про інформацію щодо перейменування місцевих рад та адміністративно-

територіальних одиниць відповідно до Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 

5. Про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

(реєстр. №2489, друге читання) 

6. Різне 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 
 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова Комітету С.Власенко поінформував присутніх, що позаштатний 

консультант Комітету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України В.Федоренко готовий презентувати для народних депутатів України – 

членів Комітету свій науковий доробок – підручник “Конституційне право 

України” та просить надати йому слово для презентації. 
 

Пропозицію підтримано. 

В.Федоренко вказав, що це навчальне видання (Федоренко В.Л. 

Конституційне право України: підручник ; До 20-ої річниці Конституції України 

та 25-ої річниці незалежності України/В.Л. Федоренко; Національна академія 

державного управління при Президентові України.–К.: Вид-во «Ліра», 2016.–616 

с.) стало першим в Україні за останні роки підручником, у якому системно 

висвітлюються основні положення навчальної дисципліни «Конституційне право 

України». Зокрема, розкриваються питання теорії конституціоналізму та 
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конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового 

статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ 

організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, 

адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного 

Закону. 

Враховуються новели конституційного законодавства, пов’язані з внесенням 

змін до Конституції України у 2014 і 2016 рр., а також основні напрямки 

конституційної реформи, започаткованої в 2015 р. Зокрема, концептуальні 

положення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 

публічної влади на засадах децентралізації. 

Презентуючи свій підручник, проф. В.Федоренко зупинився на положеннях, 

в яких висвітлюється діяльність і здобутки Комітету щодо реформування 

державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, законодавчого 

забезпечення процесу об’єднання територіальних громад, а також конструктивної 

діяльності всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та роботи 

міжнародних програм (Програма Ради Європи «Децентралізація і територіальна 

консолідація в Україні»; Швейцарсько-український проект «Підтримка 

децентралізації в Україні» (програма DESPRO); програми Агентства США по 

міжнародному розвитку (USAID), зокрема «Політика з підтримки місцевого 

самоврядування в Україні» та ін.; GIZ Бюро в Україні, що представляє чотири 

німецьких міністерства, Європейський Союз та Британський департамент 

міжнародного розвитку; Польсько-Канадська програма підтримки солідарності, 

яку реалізує Фонд Міжнародної Солідарності (Soladarity Fund PL): шведський 

Проект Folke Bernadotte Akademin «Місцеве самоврядування та верховенство 

права в Україні» і ін.) щодо організаційного, методичного, матеріально-

технічного і іншого забезпечення реформування місцевого самоврядування на 

засадах децентралізації. 

Завершуючи презентацію підручника «Конституційне право України», проф. 

В.Федоренко відзначив, що народні депутати України, які входять до складу 

Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування, є не лише ефективними правниками і 

фахівцями своєї справи, а й творцями нового конституційного ландшафту 

сучасної України.  

Доповідач акцентував увагу, що новий підручник «Конституційне право 

України» був виданий за сприяння та підтримки партнера Комітету - Програми 

Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні». 

 

Інформацію взято до відома. 
 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань регіональної політики, 

місцевих бюджетів та комунальної власності А.Реки про проект Закону про 

Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. №5000, КМУ, В.Гройсман). 

Голова Комітету С.Власенко поінформував присутніх, що відповідно до 

частини першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України та на виконання 
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доручення Комітету від 21.09.2016 року було сформовано пропозиції до проекту 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та 1 жовтня 

направлено до Комітету з питань бюджету. 

А.Река поінформував учасників про зміст пропозицій, які були скеровані до 

Комітету з питань бюджету. Зокрема, він наголосив, що пропозиціями 

передбачається перерозподіл додаткової дотації на утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я, збільшення обсягів освітньої субвенції, визначення механізму 

покриття втрат місцевих бюджетів внаслідок підвищення у 2,5 рази тарифів на 

електроенергію для зовнішнього освітлення населених пунктів, компенсація 

витрат, пов’язаних із наданням передбачених законодавством пільг, формування 

реальних джерел фінансування бюджетних програм «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад» та «Державний фонд регіонального розвитку». 

А.Река звернув окрему увагу на те, що у відповідь на чисельні звернення 

профспілок працівників державних установ, була підготовлена пропозиція щодо 

формування видатків на заробітну плату державним службовцям з урахуванням 

вимог Закону України «Про державну службу», яким з 1 січня 2017 року 

встановлюється мінімальний розмір посадового окладу на найнижчій посаді 

державної служби на рівні не менше 1,25 розміру мінімальної заробітної плати. 

Також доповідач вказав, що у пропозиціях були враховані зауваження 

Асоціації міст України, Української асоціації районних та обласних рад,  

Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

профспілок працівників державних установ.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, М.Пітцик, В.Негода, С.Макацарія. 

Народні депутати наголосили, що за попередніми підрахунками, проект 

Державного бюджету України на 2017 рік додатково обтяжує місцеві бюджети на 

9,2 млрд. грн. видатками по загальноосвітніх закладах, не визначає механізму 

покриття збитків внаслідок підвищення у 2,5 рази тарифів на електроенергію для 

зовнішнього освітлення населених пунктів, не передбачає субвенцій на 

погашення заборгованості з різниці в тарифах минулих років та на пільгове 

перевезення окремих категорій громадян, передбачає у недостатньому обсязі 

фінансування перших виборів в об’єднаних територіальних громадах, заходів 

соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території 

зони спостереження, визначає нереалістичне джерело фінансування бюджетних 

програм «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад» та «Державний фонд 

регіонального розвитку» тощо. 

За результатами  загального обговорення за участі представників 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, Міністерства 

фінансів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, а також представників експертного 

середовища члени Комітету констатували, що поданий на розгляд парламенту 
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законопроект не є бюджетом розвитку місцевого самоврядування та несе загрозу 

нівелювання здобутків фінансової децентралізації попередніх років. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував - з метою недопущення подібної 

ситуації у наступних бюджетних періодах звернутися до Кабінету Міністрів 

України щодо вжиття заходів, спрямованих на визначення реалістичних джерел 

наповнення Державного фонду регіонального розвитку та інфраструктурної 

субвенції для об’єднаних територіальних громад, запровадження 

середньострокового бюджетування, недопущення порушення вимог бюджетного 

законодавства та вивчення можливості запровадження інструменту зв’язаних 

державних інвестицій в освітній та медичній субвенціях. 
 

Питання заслухано, пропозицію підтримано. 

 

2. 
 

СЛУХАЛИ: про інформацію Голови Національного агентства України з 

питань державної служби К.Ващенка щодо поточного стану провадження 

діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби: завдання, 

проблеми та результати роботи. 

Голова Нацдержслужби К.Ващенко поінформував членів Комітету про 

завдання, проблеми та поточні результати роботи Комісії. Зокрема, доповідач 

повідомив, що на сьогодні утворено комітети Комісії, обрано їх голів та 

затверджено персональний склад, а також схвалено Регламент роботи та 

проведено 14 засідань Комісії. 

Крім того, К.Ващенко зазначив, що станом на 5 жовтня п.р. було оголошено 

52 конкурси та проведено 22, з яких: 3 – на зайняття вакантних посад голів 

обласних державних адміністрацій (Миколаївської, Житомирської і Харківської 

областей), 10 – голів районних державних адміністрацій, 4 – керівників 

центральних органів виконавчої влади,  5 – перших заступників та заступника 

керівника центральних органів виконавчої влади. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, К.Ващенко. 

Дискусію викликало питання прозорості діяльності Комісії, а саме 

висвітлення її роботи на веб-сайті Нацдержслужби та необхідності створення 

власного інформаційного ресурсу, забезпечення онлайн трансляцій проведення 

конкурсів, оприлюднення результатів оцінювання кандидатів за наслідками 

тестувань, вирішення ситуаційних завдань та співбесід. 

Також членами Комітету під час розгляду даного питання було акцентовано 

увагу, що Комісію з питань вищого корпусу державної служби сформовано не у 

повному складі, зокрема до неї не делеговано представника Верховної Ради 

України. Голова Комітету С.Власенко поінформував присутніх про неодноразове 

порушення цього питання на засіданні Погоджувальної ради депутатських 

фракцій (груп) та необхідність парламенту визначитися щодо проекту постанови 

Верховної Ради України «Про визначення представника Верховної Ради України 

до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби» (реєстр. № 4459). 
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За наслідками обговорення Голова Комітету С.Власенко запропонував 

інформацію Нацдержслужби взяти до відома та доручити голові підкомітету з 

питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 

А.Шкрум відвідати одне з наступних засідань Комісії та  поінформувати Комітет 

про усунення виявлених недоліків у її діяльності.  
 

Пропозицію підтримано, інформацію взято до відома. 

 

3. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Виконавчого директора Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” М.Пітцика щодо 

стану виконання Закону України “Про асоціації органів місцевого 

самоврядування”. 

Виконавчий директор Асоціації міст України поінформував членів Комітету, 

що прийняття Закону України “Про асоціації органів місцевого самоврядування” 

у 2009 році стало результатом семирічної роботи фахівців Асоціації. Вказаний 

Закон служить своєрідною рамкою для діалогу між органами місцевого 

самоврядування та органами державної влади.  

За словами доповідача, в ході виконання Закону Асоціація міст України 

зосередила свою увагу на двох ключових напрямках. Перший – напрацювання 

потенціалу для ведення діалогу, створення та розбудова аналітичного центру, 

другий – запровадження інструментів політичного діалогу.  

М.Пітцик ознайомив присутніх членів Комітету з роботою Центру аналізу та 

розробки законодавства Асоціації міст України. На сьогодні до його структури 

входять 12 галузевих аналітиків та 13 профільних секцій у складі фахівців органів 

місцевого самоврядування. Напрацювання Центру охоплюють 10 галузей, серед 

яких – ресурсні (питання бюджету, земельних відносин, майна та місцевого 

економічного розвитку), сервісні (сфери житлово-комунального господарства, 

адміністративних послуг та кадрового забезпечення) та соціальні (питання, 

пов’язані із освітою, охороною здоров’я, соціального забезпечення). Виконавчий 

директор Асоціації також наголосив, що тема об’єднання територіальних громад 

перебуває у фокусі уваги Центру. Загалом, у 2017 році Асоціацією планується 

розробка близько 50 законопроектів. 

Говорячи про проблемні питання роботи Асоціації міст України, доповідач 

висловив сподівання на зміцнення діалогу на регіональному рівні, передусім між 

Асоціацією та обласними державними адміністраціями й радами. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, М.Пітцик. 

У ході обговорення голова підкомітету з питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко 

відзначила нагальність проблеми підвищення професійного рівня голів 

об’єднаних територіальних громад, а також висловила думку, що Асоціація може 

стати методичним центром з їх навчання. М.Пітцик підкреслив актуальність 

порушеного питання і поінформував членів Комітету, що Асоціація міст України 
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вже проводить роботу у зазначеному напрямку: підготувала посібники та 

проводить тренінги з розробки інвестиційних проектів, а пізніше планує 

зосередитися на навчанні місцевих представників, як працювати з місцевими 

бюджетами. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував членам Комітету взяти надану 

інформацію до відома. 
 

Інформацію взято до відома. 

 

4. 
 

СЛУХАЛИ: інформацію керівника Управління по зв’язках з місцевими 

органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради 

України Г.Скопненка  щодо перейменування місцевих рад та адміністративно-

територіальних одиниць відповідно до Закону України “Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”. 

Г.Скопненко вказав, що відповідно до постанов Верховної Ради України про 

перейменування деяких населених пунктів у зв’язку з декомунізацією до 

електронного довідника “Україна. Адміністративно-територіальний устрій” 

внесено дані про нові назви 911 населених пунктів (у тому числі 833 сіл, 48 селищ 

міського типу та 30 міст), 4 районів у містах і 20 районів.  

Представник Управління також поінформував членів Комітету про порядок 

внесення змін про найменування місцевих рад у зв’язку з декомунізацією. На 

підставі рішень про перейменування рад, які надходять до Верховної Ради 

України, інформація про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

підлягає оприлюдненню у бюлетені “Відомості Верховної Ради України” та 

подальшому внесенню до електронного довідника. Наразі актуалізовано 

інформацію про назви понад 70 місцевих рад, з них: 45 -сільські, 10 - селищні, 9 - 

міські, 10 - районні та 4 - районні у містах ради.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Г.Скопненко. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував дану інформацію взяти до відома. 

 

Інформацію взято до відома. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум про проект Закону про 

службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. № 2489, друге читання). 

Голова Комітету С.Власенко запропонував продовжити розгляд пропозицій 

та поправок, які у відповідності до статті 116 Регламенту Верховної Ради України 

надійшли до Комітету. 

Пропозицію підтримано. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету А.Шкрум, О.Ледовських, О.Бойко, Л.Зубач, М.Федорук; 

запрошені В.Мягкоход. 

 

За результатами розгляду пропозицій та поправок до законопроекту з    

реєстр. № 2489: 
 

«Враховано» – поправки з №№ 753, 754, 759, 761, 762, 766, 767, 770-772, 796, 

799, 803, 805, 807, 808, 810, 813, 817, 818, 820, 822, 823, 827.  

Рішення прийняті. 

 

«Враховано частково» – пропозиції та поправки з №№ 751, 801, 815. 

Рішення прийняті. 

 

«Враховано редакційно» – пропозиції та поправки з №№ 774, 830. 

Рішення прийняті. 

 

«Відхилено» – пропозиції та поправки з №№ 752, 755-758, 760, 763-765, 768, 

769, 773, 775-795, 797, 798, 800, 804, 806, 809, 811, 812, 814, 816, 819, 821, 824-

826, 828, 829.  

Рішення прийняті. 

 

Під час розгляду пропозицій та поправок до законопроекту особливу увагу 

було приділено обговоренню питань щодо принципів формування заробітної 

плати та розміру її складових службовців органів місцевого самоврядування, а 

також співвідношення цих принципів з механізмом формування заробітної плати 

стосовно державних службовців; доцільності дублювання положень статей 

розділів VI та VII законопроекту із нормами КЗпП та Закону України «Про 

державну службу», зокрема, в частині, яка стосується регулювання 

дисциплінарної відповідальності. 

Голова Комітету в ході розгляду законопроекту за необхідності доручав 

секретаріату Комітету фіксувати і формулювати пропозиції та поправки, що 

мають бути внесені до порівняльної таблиці як результат компромісу від членів 

Комітету, які брали участь у роботі робочої групи з опрацювання законопроекту, 

змінивши відповідно нумерацію пропозицій.  

При цьому було доручено вилучити з порівняльної таблиці не підтримані 

пропозиції І.Насалика з №№ 786, 802 у зв’язку із закінченням його повноважень 

народного депутата України. 

Голова Комітету С.Власенко перервав розгляд питання через відсутність 

кворуму, необхідного для прийняття рішень (у зв’язку із потребою окремих 

членів Комітету покинути засідання за службовими справами), і запропонував 

завершити розгляд наступних пропозицій та поправок на черговому засіданні 

Комітету. 

Пропозицію підтримано. 
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6. Різне 

 

Голова Комітету С.Власенко зробив декілька оголошень. Зокрема, він вказав, 

що: 

7 жовтня відбудеться виїзне засідання «круглого столу» на тему: «Практика 

застосування Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» на прикладі територіальних громад Одеської області». Місце проведення: 

Одеська обл., м. Біляївка, Проспект Незалежності, 9, Біляївська міська рада.    

В рамках заходу планується заслухати звіт щодо впровадження Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», реалізації 

перспективних планів формування територій громад областей, фінансової 

підтримки державою добровільного об’єднання територіальних громад тощо. 

Захід відбудеться за сприяння та підтримки ПРООН в Україні та Програми 

Агентства США з міжнародного розвитку USAID “РАДА: підзвітність, 

відповідальність, демократичне парламентське представництво”. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначити головуючим на цьому 

заході заступника Голови Комітету С.Кудлаєнка. 

Пропозицію підтримано, інформацію взято до відома. 

 

*** 

19 жовтня 2016 року відбудуться виїзні комітетські слухання з питань стану 

реалізації законодавства про адміністративні послуги. Місце проведення: м. Київ, 

вул. Дніпровська набережна, 19б «Міський дозвільний центр». В рамках 

комітетських слухань планується заслухати звіти уповноважених центральних 

органів виконавчої влади про стан виконання положень законодавства України 

щодо децентралізації надання адміністративних послуг, інформацію органів 

місцевого самоврядування, їх провідних асоціацій, представників центрів надання 

адміністративних послуг, а також фахівців та експертів у цій сфері щодо 

проблемних питань у діяльності центрів надання адміністративних послуг та 

шляхів їх вирішення.    

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначити головуючим на цьому 

заході Першого заступника Голови Комітету О.Ледовських. 

Пропозицію підтримано, інформацію взято до відома. 

 

*** 

Голова Комітету С.Власенко поінформував, що до Комітету надійшло 

звернення ГО “Інститут Республіка” з пропозицією підтримки 28 жовтня в рамках 

Всеукраїнської ініціативи Активна громада – національного заходу щодо процесу 

децентралізації в Україні. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував підтримати даний захід та 

розглянути можливість участі членів Комітету у ньому. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 
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Голова Комітету С.Власенко поінформував, що до Комітету надійшло 

звернення Асоціації малих міст України про участь членів комітету 20-21 жовтня 

в XI Щорічній конференції малих міст. Мета форуму - популяризувати успішні 

кроки формування спроможних об’єднаних громад та сприяти процесу реалізації 

реформи місцевого самоврядування. Пропозиція Комітету - стати партнером у 

проведенні форуму. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував підтримати даний захід в частині 

партнерства та розглянути можливість участі членів Комітету у ньому. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

5 жовтня 2016 року 

 

1. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр. 

№5000, КМУ, В.Гройсман) 

2. Про інформацію Національного агентства України з питань державної 

служби щодо поточного стану провадження діяльності Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби: завдання, проблеми та результати роботи 

3. Про інформацію Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» щодо стану виконання Закону України 

«Про асоціації органів місцевого самоврядування» 

4. Про інформацію щодо перейменування місцевих рад та адміністративно-

територіальних одиниць відповідно до Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 

5. Про проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

(реєстр. №2489, друге читання) 

6. Різне 

 


