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самоврядування Апарату Верховної Ради України;  

Коліушко І.Б. – Голова Правління Центру політико-правових реформ; 

Кравченко В.В. – заступник директора Центру професійного розвитку та 

правової допомоги Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 
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Міністерства фінансів України; 

Скопненко Г.П. – керівник Управління по зв‘язках з місцевими органами 

влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; 
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Федоренко В.Л. – завідувач кафедри державної служби та кадрової політики 

Національної академії державного управління при Президентові України; 

Філіповський В.М. – заступник Голови Східноукраїнського центру 

громадських ініціатив; 

Хілобок І.Т. – радник Адміністрації Президента України; 

Цибитовський С.Ю. – начальник відділу з питань правової політики 

Секретаріату Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад»; 
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Шульженко В.В. – начальник управління Департаменту персоналу 

Національного банку України. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про проект Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 2490, 

друге читання). 

2. Про проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону 

України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (реєстр. № 2067а, 

н.д. В.Бондар, А.Яценко). 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (щодо поіменних голосувань) (реєстр. 

№2016а, н.д. Г.Гопко, С.Власенко, С.Заліщук, С.Лещенко, Найєм Мустафа-Масі, 

Н.Кацер-Бучковська, Ю.Бабій, В.Романюк, Р.Заставний, О.Продан). 

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні» (щодо розширення критеріїв віднесення 

населених пунктів до категорії гірських та надання державних гарантій) (реєстр. 

№2469, н.д. І.Рибак). 

5. Про Постанову Центральної виборчої комісіі від 29.08.2015 р. № 207 «Про 

неможливість проведення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, 

районних у містах, сільських,  селищних рад Донецької області та відповідних 

сільських,  селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року» та про Постанову 

Центральної виборчої комісіі від 29.08.2015 р. № 208 «Про неможливість проведення 

чергових виборів депутатів окремих районних, міських, районних у містах, сільських, 

 селищних рад Луганської області та відповідних сільських,  селищних, міських голів 

25 жовтня 2015 року», що прийняті на виконання Постанови Верховної Ради України 

№645-VIII «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів у 2015 році (25 жовтня)». 

6. Про інформацію окремих обласних рад щодо утворення об’єднаних 

територіальних громад та призначення перших місцевих виборів. 

7.  Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(вересень 2015 р. - січень 2016 р.). 

8.  Про внесення змін до рішення Комітету від 22.12.2014 року «Про 

створення підкомітетів Комітету з питань державного будівництва, регіональної 
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політики та місцевого самоврядування, визначення їх предметів відання, 

обрання голів та членів підкомітетів, розподіл обов’язків між Першим 

Заступником (Заступниками) Голови Комітету, секретарем Комітету» щодо 

обрання н.д. Л.Зубача членом підкомітетів Комітету. 

9.  Про утворення Робочої групи Комітету з підготовки до другого читання 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 

надання адміністративних послуг (реєстр. № 2984). 
 

*** 

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, 

 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 України «Про державну службу» (реєстр. № 2490, 

друге читання). 

2. Про проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону 

України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (реєстр. № 2067а, 

н.д. В.Бондар, А.Яценко). 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (щодо поіменних голосувань) (реєстр. 

№2016а, н.д. Г.Гопко, С.Власенко, С.Заліщук, С.Лещенко, Найєм Мустафа-Масі, 

Н.Кацер-Бучковська, Ю.Бабій, В.Романюк, Р.Заставний, О.Продан). 

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні» (щодо розширення критеріїв віднесення 

населених пунктів до категорії гірських та надання державних гарантій) (реєстр. 

№2469, н.д. І.Рибак). 

5. Про Постанову Центральної виборчої комісіі від 29.08.2015 р. № 207 «Про 

неможливість проведення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, 

районних у містах, сільських,  селищних рад Донецької області та відповідних 

сільських,  селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року» та про Постанову 

Центральної виборчої комісіі від 29.08.2015 р. № 208 «Про неможливість проведення 

чергових виборів депутатів окремих районних, міських, районних у містах, сільських, 

 селищних рад Луганської області та відповідних сільських,  селищних, міських голів 

25 жовтня 2015 року», що прийняті на виконання Постанови Верховної Ради України 

№645-VIII «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів у 2015 році (25 жовтня)». 

6. Про інформацію окремих обласних рад щодо утворення об’єднаних 

територіальних громад та призначення перших місцевих виборів. 
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7.  Про календарний план проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів на період третьої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (вересень 2015 р. - січень 2016 р.). 

8.  Про внесення змін до рішення Комітету від 22.12.2014 року «Про 

створення підкомітетів Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування, визначення їх предметів відання, обрання 

голів та членів підкомітетів, розподіл обов’язків між Першим Заступником 

(Заступниками) Голови Комітету, секретарем Комітету» щодо обрання 

н.д.Л.Зубача членом підкомітетів Комітету. 

9.  Про утворення Робочої групи Комітету з підготовки до другого читання 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 

надання адміністративних послуг (реєстр. № 2984). 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував наступний регламент розгляду 

питання № 1 порядку денного засідання: розглядати та обговорювати усі поправки 

суб’єктів права законодавчої ініціативи, які викладені в порівняльній таблиці; 

голосувати кожну поправку окремо та виділити на розгляд цього питання 1 годину. 

Надалі С.Власенко запропонував перервати розгляд проекту Закону України 

«Про державну службу» та перейти до обговорення інших питань порядку 

денного засідання. Голова Комітету також наголосив, що якщо розгляд питань 

порядку денного засідання не займе багато часу, він внесе пропозицію 

повернутись до розгляду проекту Закону України «Про державну службу». 

Пропозицію підтримано. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування, керівника Робочої групи А.Шкрум про 

проект Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 2490, друге читання). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету, представники Адміністрації Президента України, Національного 

агентства України з питань державної служби, Уповноваженого Верховної Ради 

України з питань прав людини. 

.А.Шкрум як голова підкомітету з питань державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування, а також голова Робочої групи з опрацювання 

проекту Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 2490), 

поінформувала присутніх, що вказана група завершила свою роботу, проте 

залишилися певні проблемні питання, щодо яких члени групи не дійшли згоди. 

Такі питання, зокрема, стосувалися сфери дії закону, департизації державної 

служби, посилення гарантій використання державної мови державними 
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службовцями під час служби, формування складу Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби та організації її роботи, окремих визначень та 

понять, що застосовуються у законопроекті, тощо.  

Як зазначила доповідачка, підкомітет з питань державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування на своїх засіданнях, що відбулися 16 липня та 

2 вересня п.р., обговорив зазначені  питання, з приводу чого були прийняті 

відповідні рішення. 

Підсумовуючи наведене, А.Шкрум висловила готовність представляти 

позицію підкомітету щодо поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

С.Власенко як головуючий на засіданні та у відповідності до узгодженої 

позиції щодо процедури розгляду Комітетом законопроекту з реєстр. № 2490, 

ставив на голосування всі пропозиції та поправки, що надійшли до Комітету 

згідно з вимогами статті 116 Регламенту Верховної Ради України. 
 

«Враховано» – поправки з №№ 4, 9, 10, 11, 16, 19, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 38, 45, 

46, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 86, 88, 105,109. 

Рішення прийняті. 
 

«Враховано частково» – поправки з №№ 2, 3, 28, 29, 72, 73, 75, 82, 93, 101, 

102, 103, 106, 108. 

Рішення прийняті. 
 

«Відхилено» – поправки з №№ 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 

24, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 52, 54, 61, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 107. 

Рішення прийняті. 

 

Під час обговорення пропозицій до статті 3 щодо сфери дії Закону Комітет 

визначився концептуально і вирішив установити, що на працівників Національної 

академії державного управління при Президентові України, Національного 

інституту стратегічних досліджень та Інституту законодавства Верховної Ради 

України, які на день набрання чинності відповідним Законом є державними 

службовцями, його дія поширюватиметься протягом двох років з дня набрання 

ним чинності. Відповідну поправку з цього питання вирішено передбачити у 

розділі «Прикінцеві та перехідні положення». 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував перервати розгляд проекту Закону 

України «Про державну службу» та перейти до обговорення інших питань 

порядку денного засідання.  

Пропозицію підтримано. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів виконавчої 

влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону про визнання таким, 

що втратив чинність, Закону України «Про добровільне об‘єднання територіальних 

громад» (реєстр. № 2067а), внесений н.д. В.Бондарем, А.Яценком. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України - члени Комітету. 

Доповідач вказав, що проектом Закону пропонується визнати таким, що 

втратив чинність Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», а також доручити Кабінету Міністрів України невідкладно забезпечити 

скасування підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих на виконання 

зазначеного Закону. За визначенням суб’єктів законодавчої ініціативи прийняття 

даного проекту Закону забезпечить можливість проведення комплексної, логічної 

та поступової реформи децентралізації влади у майбутньому. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального 

устрою М.Федорук поінформував, що Комітет з питань запобігання і протидії корупції у 

своєму висновку вказав, що не виявив у проекті корупціогенних факторів і наголосив, 

що проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Він також 

поінформував про позицію Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України, яке  вважає, що за результатами розгляду у першому читанні 

законопроект доцільно повернути суб’єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Доповідач також оголосив про позицію Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України», яка у своєму висновку 

зазначила, що законопроект базується на хибних висновках, спрямований на 

демонтаж реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади і пропонує 

зняти законопроект з розгляду. 

Голова підкомітету запропонував підтримати позицію Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і 

рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. № 2067а за наслідками 

розгляду в першому читанні відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» (реєстр. № 2067а від 12.06.2015р.), внесений 

народними депутатами України В.Бондарем, А.Яценком, за наслідками розгляду в 

першому читанні відхилити. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний 

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

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про проект Закону про 

внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (щодо поіменних голосувань) (реєстр. № 2016а), внесений н.д. Г.Гопко, 

С.Власенком, С.Заліщук, С.Лещенком, Найєм Мустафа-Масі, Н.Кацер-

Бучковською, Ю.Бабій, В.Романюком, Р.Заставним, О.Продан. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

Голова Комітету, народний депутат України С.Власенко як один із суб’єктів 

права законодавчої ініціативи вказав, що готовий поінформувати членів Комітету 

про пропозиції авторів. 

Доповідач наголосив, що законопроект з реєстр. № 2016а покликаний зробити 

більшість голосувань у всіх місцевих радах поіменними, а результати голосувань – 

загальнодоступними, що підвищить відповідальність і якість роботи депутатів 

місцевих рад; пропонується внести зміни до частини третьої статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких рішення ради 

приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, для яких чинним 

законом передбачається таємне голосування (як, наприклад, питання обрання на 

посади в раді, висловлення недовіри сільському, селищному, міському голові, голові 

районної, обласної ради); передбачається, що результати поіменного голосування 

підлягатимуть обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»; пропонується, щоб на 

офіційному веб-сайті ради розміщувались в день голосування і зберігались протягом 

необмеженого строку всі результати поіменних голосувань; наголошується, що 

результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.  

Голова Комітету також вказав, що Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України у своєму висновку пропонує за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу. Зокрема, у висновку 

вказується, що запропоноване у проекті збереження обов’язкового таємного 

голосування у певних випадках є цілком виправданим. У той же час фахівці 

Управління пропонують у законопроекті передбачити для ради можливість 

приймати рішення про проведення таємного голосування і в інших випадках, коли 

рада вважає доцільним прийняття рішення саме шляхом таємного голосування. 

Голова Комітету запропонував членам Комітету підтримати  проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (щодо поіменних голосувань) (реєстр. № 2016а) за 

основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (щодо поіменних голосувань) (реєстр. № 2016а), поданий 

народними депутатами України Г.Гопко, С.Власенком, С.Заліщук, С.Лещенком, 

М.Найєм, Н.Кацер-Бучковською, Ю.Бабієм, В.Романюком, Р.Заставним, О.Продан, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, Голову Комітету С.Власенка 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 10 народних депутатів України, «Не брав участі в 

голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
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4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні» (щодо розширення критеріїв віднесення населених пунктів до 

категорії гірських та надання державних гарантій) (реєстр. № 2469), внесений 

народним депутатом України І.Рибаком. 

С.Власенко запропонував надати слово для виступу суб’єкту права 

законодавчої ініціативи, народному депутату України І.Рибаку. Доповідач вказав, 

що даний законопроект внесений ним з метою забезпечення належного 

соціально-економічного розвитку населених пунктів, що географічно знаходяться 

у гірській місцевості, але не мають статусу «гірські», та гарантування їх 

мешканцям конституційних прав, зокрема, прав дітей на отримання освіти. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук наголосив, що до Комітету надійшли 

висновки: Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який вказує, що у 

проекті акта не виявлено корупціогенних факторів і проект акта відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства; Комітету з питань бюджету, який у 

своєму рішенні зазначає, що законопроект має вплив на показники бюджетів 

(призведе до збільшення видатків державного і місцевих бюджетів). При цьому 

всупереч вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та 

частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

не надано належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні 

розрахунки) та пропозиції щодо додаткових джерел проведення таких видатків з 

державного та місцевих бюджетів для досягнення збалансованості бюджетів; 

Комітету з питань правової політики та правосуддя, який дійшов висновку, що 

законопроект не суперечить положенням Конституції України. 

М.Федорук запропонував підтримати позицію Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України та за результатами 

розгляду у першому читанні повернути законопроект на доопрацювання суб’єкту 

права законодавчої ініціативи. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні» (щодо розширення критеріїв віднесення населених пунктів до категорії 

гірських та надання державних гарантій) (реєстр. № 2469), внесений народним 

депутатом України І.Рибаком, за наслідками розгляду в першому читанні 

повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 
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2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про Постанову 

Центральної виборчої комісіі від 29.08.2015 р. № 207 «Про неможливість 

проведення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, районних у 

містах, сільських,  селищних рад Донецької області та відповідних сільських, 

 селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року» та про Постанову Центральної 

виборчої комісії від 29.08.2015 р. № 208 «Про неможливість проведення чергових 

виборів депутатів окремих районних, міських, районних у містах, сільських, 

 селищних рад Луганської області та відповідних сільських,  селищних, міських 

голів 25 жовтня 2015 року», що прийняті на виконання Постанови Верховної Ради 

України №645-VIII «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів у 2015 році (25 жовтня)». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, А.Магера, О.Шелестов. 

Голова Комітету С.Власенко нагадав присутнім, що зазначеними 

постановами Центральної виборчої комісії були затверджені переліки районних, 

міських, районних у містах, сільських, селищних рад Донецької та Луганської 

областей, в яких неможливо на сьогодні забезпечити підготовку та проведення 

чергових виборів депутатів та відповідних сільських, селищних, міських голів, 

оскільки вони перетинаються лінією розмежування або розташовані у 

безпосередній близькості до неї та/або в яких відповідні військово-цивільні 

адміністрації, а також територіальні підрозділи Служби безпеки України та 

Міністерства внутрішніх справ України у зв’язку із здійсненням Російською 

Федерацією збройної агресії проти України не в змозі забезпечити безпеку 

громадян України, проведення виборів з дотриманням стандартів проведення 

виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі та у разі неможливості 

уникнення терористичної загрози. 

Відповідно до пункту 4 Постанови Верховної Ради України «Про 

призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів у 2015 році» рішення Центральної виборчої комісії про 

неможливість проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та 

Луганської областей невідкладно після його прийняття подається Центральною 

виборчою комісією до Верховної Ради України для затвердження. 

А.Магера наголосив, що переліки місцевих рад до згаданих постанов 

Центральної виборчої комісії були складені на підставі подань Донецької та 

Луганської військово-цивільних адміністрацій, оскільки згідно з пунктом 1 

частини третьої статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» 

надання інформації на запит Центральної виборчої комісії щодо можливості 
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організації та підготовки відповідно до закону проведення відповідних виборів 

на окремих територіях віднесено до повноважень обласних військово-цивільних 

адміністрацій. 

Під час обговорення питання народні депутати України – члени Комітету 

зауважили, що пунктом 7 частини першої статті 24 Закону України «Про місцеві 

вибори», який набув чинності після прийняття Постанови Верховної Ради України 

№645-VIII, встановлено дещо відмінний від зазначеного у пункті 4 цієї Постанови 

порядок врегулювання правовідносин щодо прийняття рішень про неможливість 

проведення місцевих виборів. Згідно із вказаним пунктом, Центральна виборча 

комісія, крім повноважень, передбачених Законом України «Про Центральну 

виборчу комісію», «у разi встановлення неможливості забезпечити підготовку та 

проведення мiсцевих виборiв вiдповiдно до положень цього Закону на окремих 

територіях приймає рiшення про неможливiсть проведення виборiв до відповідних 

органів місцевого самоврядування». При цьому Закон України «Про місцеві 

вибори» не передбачає затвердження відповідного рішення Центральної виборчої 

комісії Верховною Радою України на відміну від припису пункту 4 вищезгаданої 

парламентської Постанови.  

Окрім того, наголошувалося, що серед повноважень Верховної Ради України, 

які визначені виключно Конституцією України, відсутні положення щодо 

затвердження Верховною Радою України рішень Центральної виборчої комісії і 

додатково наділити Парламент такими повноваженнями можна виключно шляхом 

зміни Основного Закону, а не прийняттям звичайного закону чи постанови 

Верховної Ради України. 

У ході розгляду питання було підтримано пропозицію Голови Комітету 

С.Власенка щодо необхідності внесення зміни до пункту 4 Постанови Верховної 

Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів у 2015 році» з метою узгодження змісту цього 

пункту з положеннями пункту 7 частини першої статті 24 Закону України «Про 

місцеві вибори» та дотримання конституційної вимоги щодо обсягу повноважень 

Верховної Ради України. 

Члени Комітету взяли до уваги, що відповідно до пункту 1 частини першої 

статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітет при 

здійсненні законопроектної функції має право розробляти з власної ініціативи 

проекти законів та інших актів Верховної Ради України з питань, що віднесені до 

предметів відання комітетів, з наступним внесенням їх на розгляд Верховної Ради 

України членами комітету за його рішенням. Комітет доручив народним 

депутатам України – членам Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування розробити та внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України про 

зміну пункту 4 Постанови Верховної Ради України про призначення чергових 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» 

та рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний 

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

Рішення прийнято. 
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*** 

Окрім того, у ході розгляду даного питання члени Комітету звернули увагу 

на необхідності внесення узгоджених змін до Закону України «Про місцеві 

вибори» (далі – Закон). 

Голова Комітету С.Власенко нагадав, що цей Закон був прийнятий 

Верховною Радою України 14 липня 2015 року та набув чинності 8 серпня 2015 

року. Пункт 7 частини першої статті 24 даного Закону передбачав, що 

«Центральна виборча комісія, крім повноважень, передбачених Законом України 

«Про Центральну виборчу комісію» … у разi встановлення неможливості 

забезпечити підготовку та проведення мiсцевих виборiв вiдповiдно до положень 

цього Закону на окремих територіях приймає рiшення про неможливiсть 

проведення виборiв до відповідних органів місцевого самоврядування». 

Пунктом 4 Розділу XV Прикінцеві та перехідні положення даного Закону 

встановлено, що «чергові місцеві вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутатів Севастопольської міської ради, депутатів районних, 

районних у містах, міських, селищних, сільських рад та міських, селищних, сільських 

голів на території Автономної Республіки Крим, а також депутатів обласних рад, 

окремих районних, районних у містах, міських, селищних, сільських рад і міських, 

селищних, сільських голів та рад об’єднаних громад на території Донецької і Луганської 

областей, призначені на 25 жовтня 2015 року, не проводяться у зв’язку із здійсненням 

Російською Федерацією тимчасової окупації та збройної агресії проти України та 

неможливістю забезпечення дотримання стандартів проведення виборів Організації з 

безпеки і співробітництва в Європі. Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в 

яких не проводяться місцеві вибори, призначені на 25 жовтня 2015 року, визначається 

Верховною Радою України у постанові про призначення місцевих виборів». 

Доповідач вказав, що пунктом 4 Постанови Верховної Ради України від 17 

липня 2015 року № 645-VIII «Про призначення чергових виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році» було 

встановлено, що «у разі неможливості організувати та підготувати відповідно до 

положень закону проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької 

та Луганської областей у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією збройної 

агресії проти України, неможливістю дотримання стандартів проведення виборів 

Організації з безпеки і співробітництва в Європі, уникнення терористичної 

загрози, необхідністю забезпечення безпеки громадян України Центральна 

виборча комісія приймає рішення про неможливість проведення виборів 

депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Таке 

рішення невідкладно після його прийняття подається Центральною виборчою 

комісією до Верховної Ради України для затвердження». 

Припис вищевказаного Закону про визначення Верховною Радою України у 

постанові про призначення місцевих виборів переліку адміністративно-

територіальних одиниць, в яких не проводяться місцеві вибори, призначені на 25 

жовтня 2015 року набрав чинності лише 8 серпня 2015 року і об’єктивно не міг 

бути відображений у тексті раніше прийнятої Постанови Верховної Ради України 

від 17 липня 2015 року № 645-VIII. 
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Разом із тим пункт 4 цієї Постанови фактично передбачав 

формування Центральною виборчою комісією переліку саме місцевих рад, вибори 

депутатів яких та відповідних сільських, селищних, міських голів неможливо 

провести, а не переліку адміністративно-територіальних одиниць. Ця норма 

Постанови повністю відповідала пункту 7 частини першої статті 24 Закону, де 

також йшлося про визначення органів місцевого самоврядування, а не 

адміністративно-територіальні одиниці, а також змісту першого речення пункту 4 

Розділу XV Прикінцеві та перехідні положення Закону. 

Голова Комітету вказав, що припис про безпосереднє визначення Верховною 

Радою України переліку адміністративно-територіальних одиниць, де місцеві 

вибори не проводяться, не вповні корелюється з положеннями Конституції 

України, відповідно до яких Верховна Рада України уповноважена вирішувати 

питання про призначення (а не проведення) виборів до органів місцевого 

самоврядування (а не адміністративно-територіальних одиниць). 

Під час обговорення питання члени Комітету констатували, що існує 

практична необхідність внесення зміни до пункту 4 Розділу XV Прикінцеві та 

перехідні положення даного Закону і вилучення з нього положення про 

визначення Парламентом переліку адміністративно-територіальних одиниць, в 

яких не проводяться місцеві вибори, призначені на 25 жовтня 2015 року, оскільки 

Центральна виборча комісія, діючи в межах своїх повноважень відповідно до 

Закону встановила неможливість проведення чергових виборів депутатів окремих 

районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Донецької і 

Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 

2015 року, сформувавши відповідні переліки з назвами місцевих рад і жодних 

інших переліків чи рішень будь-яких органів державної влади з цього приводу 

для належної організації та проведення виборчого процесу не потребується. 

Також члени Комітету взяли до уваги, що відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітет 

при здійсненні законопроектної функції має право розробляти з власної ініціативи 

проекти законів та інших актів Верховної Ради України з питань, що віднесені до 

предметів відання комітетів, з наступним внесенням їх на розгляд Верховної Ради 

України членами комітету за його рішенням. Комітет доручив народним депутатам 

України – членам Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування розробити та внести на розгляд Верховної Ради 

України проект Закону про внесення зміни до пункту 4 Розділу XV Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України «Про місцеві вибори». 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував звернутися до Голови Верховної Ради 

України В.Гройсмана з пропозицією включити до Порядку денного пленарного 

засідання на 3 вересня 2015 року проект Постанови про внесення змін до Постанови 

Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів у 2015 році», який за наслідками Комітету буде 

поданий та зареєстрований народними депутатами України – членами Комітету. 

Пропозицію підтримано. 
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Також Голова Комітету запропонував звернутися до Голови Верховної Ради 

України В.Гройсмана з пропозицією надати доручення Комітету з питань правової 

політики та правосуддя в позаплановому порядку розглянути на своєму засіданні 

проект Закону про внесення зміни до пункту 4 Розділу XV Прикінцеві та перехідні 

положення Закону України «Про місцеві вибори», який за наслідками Комітету буде 

поданий та зареєстрований народними депутатами України – членами Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

На завершення розгляду питання Голова Комітету С.Власенко вказав, що 

головною метою розробки вищевказаних проектів є забезпечення вимоги частини 

другої статті 19 Конституції України, що «органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» 

та узгодження рішень Верховної Ради України, відображених в різних актах, з одного 

й того ж кола питань, що сприятиме впорядкуванню та правовій визначеності питань 

призначення, організації та проведення місцевих виборів на окремих територіях 

Донецької та Луганської областей. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про інформацію 

окремих обласних рад щодо утворення об’єднаних територіальних громад та 

призначення перших місцевих виборів. 

М.Федорук вказав, що до Верховної Ради України надійшла інформація від 

восьми обласних рад (Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 

Київська, Одеська, Полтавська, Хмельницька, Чернівецька) щодо прийняття 

рішень про об’єднання територіальних громад та призначення перших місцевих 

виборів. 

Станом на 2 вересня 2015 року до Верховної Ради України (Комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування) надійшла інформація про утворення 63 об’єднаних 

територіальних громад. 

Разом з тим голова підкомітету наголосив, що у постанові Центральної 

виборчої комісії № 193 від 28 серпня 2015 року «Про початок виборчого процесу 

перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 

жовтня 2015 року» вказано, що рішення щодо об’єднання територіальних громад  

прийняли також дві інші обласні ради (Волинська та Дніпропетровська), які не 

надіслали Верховній Раді України відповідних повідомлень. 

Згідно зазначеної постанови ЦВК оголосить з 5 вересня 2015 року початок 

виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських 

голів 25 жовтня 2015 року згідно з переліком. Всього буде оголошено про 

початок виборчого процесу в 74 об’єднаних територіальних громадах. 
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При цьому, двома іншими постановами №№ 191, 192 ЦВК 

встановила відсутність правових підстав для оголошення початку виборчого процесу 

перших виборів: 

1) депутатів Гостомельської селищної та Бучанської міської рад об’єднаних 

територіальних громад, Гостомельського селищного та Бучанського міського голів 

Київської області, у зв’язку з тим, що рішення Київської обласної ради в частині 

утворення об’єднаних територіальних громад не набули чинності; 

2)  депутатів Нетішинської та Славутської міських рад об’єднаних 

територіальних громад і Нетішинського, Славутського міських голів Хмельницької 

області, у зв’язку з тим, що Верховна Рада України станом на цей час не приймала 

рішень про зміну меж Ізяславського, Славутського районів, міст Нетішин та Славута 

Хмельницької області, на території яких розташовані територіальні громади, які 

прийняли рішення про об’єднання. 

Щодо Нетішинської та Славутської об’єднаних територіальних громад голова 

підкомітету зазначив, що у випадку об’єднання територіальних громад міст 

обласного значення з територіальними громадами суміжного району не потребується 

зміна меж міста і суміжного з ним району. Оскільки, відповідно до частини дев’ятої 

статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», якщо 

до складу об’єднаної територіальної громади передбачається входження 

територіальної громади, розташованої на території суміжного району, Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, обласна рада звертається з поданням до Верховної 

Ради України щодо зміни меж відповідних районів у порядку, визначеному 

законом. М.Федорук наголосив, що про зміну межі міста в законі мова не йдеться, 

лише про зміну меж суміжних районів. 

Крім того, доповідач поінформував, що на адресу Комітету надійшов лист від 

Хмельницької обласної ради з проханням прийняти рішення про призначення 

перших місцевих виборів у Нетішинській і Славутській об’єднаних 

територіальних громадах. У зверненні зазначається, що непроведення перших 

місцевих виборів у зазначених громадах не лише підриває довіру виборців до 

процесу децентралізації влади в Україні, а й викликає соціальну напругу та 

невдоволення мешканців цих територій. До обласної ради надходить інформація 

окремих територіальних громад цих територій про бойкотування виборчого 

процесу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Л.Даменцова. 

Л.Даменцова поінформувала народних депутатів України - членів Комітету, 

що станом на 02.09.2015 року обласними радами схвалено 22 перспективних 

плани формування територій громад. Не схваленими залишаються плани 

Закарпатської та Тернопільської областей. 

Крім того, як вказала доповідачка, 3 перспективних плани формування 

територій громад Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей 

відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» вже затверджені Кабінетом Міністрів 

України. 

Представник Мінрегіону також звернула увагу, що за даними Міністерства 

станом на 02.09.2015 року обласними радами прийнято рішення про об’єднання 
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476 територіальних громад та утворення на їх основі 85 об’єднаних 

територіальних громад і призначення в них перших місцевих виборів. 

Л.Даменцова також звернула увагу народних обранців, що окремі обласні 

ради з різних причин не прийняли рішення про утворення 105 об’єднаних 

територіальних громад. Найбільша кількість громад, щодо яких обласною радою 

не прийнято таких рішень – у Тернопільській області – загалом 35 громад. 

Інформацію взято до відома. 

 

7.  

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про календарний  

план проведення засідань Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування та його підкомітетів на період 

третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2015 р. - 

січень 2016 р.). 

О.Гончаренко наголосив, що відповідно до положень Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» Комітети планують свою роботу на період 

діяльності сесії та запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів на період третьої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (вересень 2015 р. - січень 2016 р.) з подальшим врахуванням змін та 

доповнень до нього. 
(Додається). 

2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період     

третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання склаcти графіки 

засідань підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою 

Комітету. 

3. В календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що: 

- засідання Комітету проводяться кожної середи о 15:00 у дні пленарних 

засідань Верховної Ради України; 

- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 

4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів покласти на секретаря Комітету О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про внесення змін до 

рішення Комітету від 22.12.2014 року «Про створення підкомітетів Комітету з 
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питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування, визначення їх предметів відання, обрання голів та членів 

підкомітетів, розподіл обов’язків між Першим Заступником (Заступниками) 

Голови Комітету, секретарем Комітету» щодо обрання н.д. Л.Зубача членом 

підкомітетів Комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко вказав, що 15.07.2015 р. Зубача Любомира 

Львовича – народного депутата України, фракція Політичної партії «Об'єднання 

«САМОПОМІЧ» обрано членом Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування (Постанова Верховної Ради 

України №608-VIII від 15.07.2015 про внесення змін до Постанови Верховної 

Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, 

секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та 

обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів 

Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації») і 

він визначився щодо своєї участі в підкомітетах Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Внести зміни до рішення Комітету від 22.12.2014 року «Про створення 

підкомітетів Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування, визначення їх предметів відання, обрання голів та 

членів підкомітетів, розподіл обов’язків між Першим Заступником 

(Заступниками) Голови Комітету, секретарем Комітету», включивши Л.Зубача до 

складу підкомітетів: 

 з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою; 

 з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород; 

 з питань місцевого самоврядування. 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про утворення Робочої 

групи Комітету з підготовки до другого читання проекту Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних 

послуг (реєстр. № 2984). 

О.Дехтярчук вказав, що 14 липня 2015 року в першому читанні за основу 

прийнято проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг (реєстр. № 2984). 
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Голова підкомітету відзначив важливість предмету регулювання 

законопроекту, необхідність ґрунтовного, всебічного і якісного опрацювання 

нормативного матеріалу та запропонував членам Комітету утворити Робочу групу 

Комітету з його підготовки до другого читання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував призначити народного депутата 

України, голову підкомітету з питань адміністративних послуг, державних 

символів та нагород О.Дехтярчука Керівником Робочої групи. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з 

опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг (далі – Робоча група). 

2. Призначити Керівником Робочої групи народного депутата України, 

голову підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та 

нагород О.Дехтярчука.  

3. Включити до складу Робочої групи народних депутатів України – членів 

підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування. 

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

України, представників Апарату Верховної Ради України, Адміністрації 

Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади, провідних асоціацій органів місцевого самоврядування, 

неурядових організацій, науковців, експертів. 

5. Доручити Керівнику Робочої групи протягом двох днів сформувати 

персональний склад Робочої групи та подати його на затвердження 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 9 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та 

нагород О.Дехтярчук поінформував присутніх, що Верховна Рада України 14 

липня 2015 року прийняла за основу проекти законів України про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо фінансової забезпеченості надання 

адміністративних послуг органами місцевого самоврядування (реєстр. № 2981), 

про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (реєстр. № 2983). 

Зазначені законопроекти спрямовані на забезпечення доступності та 

належної якості публічних послуг шляхом оптимального розподілу повноважень 

між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних 
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рівнях адміністративно- територіального устрою за принципами 

субсидіарності та децентралізації, а також удосконалення процедур та умов 

надання адміністративних послуг. 

Доповідач вказав, що доопрацювання проекту Закону України про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань (реєстр. № 2983) до другого читання доручено Верховною Радою 

України Комітету з питань промислової політики та підприємництва. 

З метою забезпечення системності, всебічності та якості підготовки 

законопроекту до другого читання, голова підкомітету вніс пропозицію Комітету 

визначити кандидатуру народного депутата України – члена Комітету для 

делегування її до складу Робочої групи з опрацювання та підготовки до другого 

читання проекту Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (реєстр. № 2983), яку 

планується створити у Комітеті з питань промислової політики та підприємництва. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував делегувати до складу Робочої групи 

з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань (реєстр. № 2983) народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету С.Власенко надав доручення Секретаріату Комітету 

підготувати відповідного листа до Комітету з питань промислової політики та 

підприємництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Голова Комітету                         ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  
 

2 вересня 2015 року 

 

1. Про проект Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 2490, 

друге читання). 

2. Про проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону 

України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (реєстр. № 2067а, 

н.д. В.Бондар, А.Яценко). 

3. Про проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (щодо поіменних голосувань) (реєстр. 

№2016а, н.д. Г.Гопко, С.Власенко, С.Заліщук, С.Лещенко, Найєм Мустафа-Масі, 

Н.Кацер-Бучковська, Ю.Бабій, В.Романюк, Р.Заставний, О.Продан). 

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні» (щодо розширення критеріїв віднесення 

населених пунктів до категорії гірських та надання державних гарантій) (реєстр. 

№2469, н.д. І.Рибак). 

5. Про Постанову Центральної виборчої комісіі від 29.08.2015 р. № 207 «Про 

неможливість проведення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, 

районних у містах, сільських,  селищних рад Донецької області та відповідних 

сільських,  селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року» та про Постанову 

Центральної виборчої комісіі від 29.08.2015 р. № 208 «Про неможливість 

проведення чергових виборів депутатів окремих районних, міських, районних у 

містах, сільських,  селищних рад Луганської області та відповідних сільських, 

 селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року», що прийняті на виконання 

Постанови Верховної Ради України №645-VIII «Про призначення чергових 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році 

(25 жовтня)». 

6. Про інформацію окремих обласних рад щодо утворення об’єднаних 

територіальних громад та призначення перших місцевих виборів. 

7.  Про календарний план проведення засідань Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його 

підкомітетів на період третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(вересень 2015 р. - січень 2016 р.). 

8.  Про внесення змін до рішення Комітету від 22.12.2014 року «Про 

створення підкомітетів Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування, визначення їх предметів відання, обрання 

голів та членів підкомітетів, розподіл обов’язків між Першим Заступником 

(Заступниками) Голови Комітету, секретарем Комітету» щодо обрання 

н.д.Л.Зубача членом підкомітетів Комітету. 

9.  Про утворення Робочої групи Комітету з підготовки до другого читання 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 

надання адміністративних послуг (реєстр. № 2984). 


