
 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  
    Комітет 

з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування 

  

 Протокол засідання №29  

 

                                                                                         11 листопада 2015 року 

                         15 год. 00 хв. 

                                                                                 м. Київ  

вул. Садова, 3 а, к. 416  

 

Голова Комітету Власенко С.В. 

Перший заступник Голови комітету Ледовських О.В. 
 

Присутні: члени Комітету: Кудлаєнко С.В., Курило В.С., Бойко О.П.,   

Бублик Ю.В., Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Балога І.І., Березюк О.Р., 

Гуляєв В.О., Зубач Л.Л., Матвійчук Е.Л. 
 

Відсутні: Гончаренко О.О., Шкрум А.І., Добкін М.М.  

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступники Завідувача  секретаріату  Комітету          
Данилюк О.А., Маковський О.А.; головний консультант  Ляшко І.В.; старший 
консультант  Падалко О.В.  

 

Запрошені: 
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місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Ганущак Ю.І. – директор Інституту розвитку територій; 

Гарнець О.М. – Керівник Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні» (Програма DESPRO);  

Кіріллова Т.Ю. – Голова Правління Всеукраїнської громадської організації  

«Асоціація сприяння самоорганізації населення»; 

Кошова І.А. – головний спеціаліст Управління взаємодії з Верховною Радою 

України Секретаріату Кабінету Міністрів України; 



 2 

Кравченко В.В. – заступник директора Центру професійного 

розвитку та правової допомоги Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Крупник А.С. - Голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

сприяння самоорганізації населення»; 

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

Желяк М. – Фонд міжнародної солідарності «Solidarity Fund PL» – Керівник 

офісу у Києві;  

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; 

Орловський О.С. – Директор Програмної ініціативи «Демократична 

практика» Міжнародного фонду «Відродження»; 

Петрицький А.Л. – заступник начальника управління - начальник відділу з 

питань діяльності органів державної влади та державного управління 

Департаменту конституційного, адміністративного та  соціального законодавства 

Міністерства юстиції України; 

Петруняк Н.Д. – представник Центрального офісу з питань впровадження 

реформ у сфері місцевого самоврядування та децентралізації повноважень органів 

виконавчої влади (Програма DESPRO), експерт з питань комунікації; 

Полтавець В.Д. – виконавчий директор Асоціації малих міст України; 

Рудковська В.М. – заступник Керівника Управління по зв’язках з місцевими 

органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради 

України; 

Сімоненко О.А. – радник заступника Голови Адміністрації Президента України;  

Тимощук В.П. – заступник голови правління Центру політико-правових 

реформ, старший науковий співробітник  Інституту держави і права                       

ім. М. Корецького НАН України, експерт Центрального офісу з питань 

впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування та децентралізації 

повноважень органів виконавчої влади; 

Усенко Р.А. – директор Департаменту конституційного, адміністративного та 

соціального законодавства Міністерства юстиції України;  

Федоренко В.Л. – завідувач кафедри державної служби та кадрової політики 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, експерт 

Центрального офісу з питань впровадження реформ у сфері місцевого 

самоврядування та децентралізації повноважень органів виконавчої влади; 

Фредерік де Туше – Перший Радник Посольства Франції в Україні; 

Цаплій С.Г. – начальник відділу з питань прав людини Департаменту 

конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства 

юстиції України; 
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Цибитовський С.Ю. – начальник відділу з питань правової політики 

Секретаріату Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад»; 

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

самоврядування та територіальної організації влади – начальник відділу з питань 

розвитку місцевого самоврядування Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України;  

Шаршов С.І. – директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, секретар Цільової 

команди реформ; 

Яцків Т.Г. – керівник програми правової підтримки організації громадського 

сектору «Центр громадської адвокатури». 

 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1.  Про проект Закону про органи самоорганізації населення (реєстр. № 2466, 

н.д. С.Власенко, І.Подоляк, О.Березюк, О.Медуниця, М.Хміль, О.Юринець, 

В.Пацкан, В.Курило, В.Чумак, І.Попов, Е.Матвійчук, Р.Сольвар, С.Заліщук, 

Ю.Мірошниченко, Н.Новак, С.Соболєв, Ю.Павленко). 

2.  Про проект Закону про загальні збори (конференції) членів територіальної 

громади за місцем проживання (реєстр. № 2467, н.д. С.Власенко, І.Подоляк, 

О.Березюк, О.Медуниця, М.Хміль, В.Пацкан, О.Юринець, В.Курило, В.Чумак, 

І.Попов, Ю.Мірошниченко, С.Соболєв, Н.Новак, С.Заліщук, Е.Матвійчук, 

Р.Сольвар, Ю.Павленко). 

3.  Про концептуальні засади законодавчого забезпечення правового статусу 

префектів, як одного із ключових питань реформи децентралізації влади (в розвиток 

змін до Конституції України щодо децентралізації влади) (реєстр. №2217а). 
 

*** 

Голова Комітету С.Власенко наголосив, що секретар Комітету О.Гончаренко 

з поважних причин відсутній на засіданні Комітету і є пропозиція повноваження 

секретаря засідання покласти на народного депутата України, Першого 

заступника Голови Комітету О.Ледовських. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету С.Власенко поінформував народних депутатів України, що 

на засіданні комітету присутні представники міжнародних організацій: 

 представники Офісу Ради Європи в Україні; 

 представники Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна 

консолідація в Україні»; 

 представники Посольств Швеції та Франції в Україні; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54538
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54539
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 представники Швейцарсько- українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні» (DESPRO); 

 представники Програми «РАДА: підзвітність, відповідальність, 

демократичне парламентське представництво»; 

 представники київського офісу Фонду міжнародної солідарності «Solidarity 

Fund PL»; 

 Представники Агентства США з міжнародного розвитку USAID. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

Голова Комітету С.Власенко також наголосив, що за підтримки партнера 

Комітету Програми Агентства США з міжнародного розвитку USAID «РАДА: 

підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» 

відбувається он-лайн трансляція засідання Комітету. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Порядок денний прийнято за основу. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував включити до порядку денного 

засідання Комітету проект Закону про вшанування героїзму і самопожертви Героя 

Небесної Сотні Михайла Жизневського (реєстр. № 3432), внесений народними 

депутатами України С.Кубівим, А.Парубієм, А.Кожем’якіним, М.Бурбаком, 

Ю.Луценком, І.Геращенко, Ю.Тимошенко, О.Сироїд, І.Рибаком. 

Пропозицію підтримано. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Про проект Закону про органи самоорганізації населення (реєстр. № 2466, 

н.д. С.Власенко, І.Подоляк, О.Березюк, О.Медуниця, М.Хміль, О.Юринець, 

В.Пацкан, В.Курило, В.Чумак, І.Попов, Е.Матвійчук, Р.Сольвар, С.Заліщук, 

Ю.Мірошниченко, Н.Новак, С.Соболєв, Ю.Павленко). 

2.  Про проект Закону про загальні збори (конференції) членів територіальної 

громади за місцем проживання (реєстр. № 2467, н.д. С.Власенко, І.Подоляк, 

О.Березюк, О.Медуниця, М.Хміль, В.Пацкан, О.Юринець, В.Курило, В.Чумак, 

І.Попов, Ю.Мірошниченко, С.Соболєв, Н.Новак, С.Заліщук, Е.Матвійчук, 

Р.Сольвар, Ю.Павленко). 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15649
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15649
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8786
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15655
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15655
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/4132
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11121
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/1792
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/1792
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/9123
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54538
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54539
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3. Про проект Закону про вшанування героїзму і самопожертви Героя Небесної 

Сотні Михайла Жизневського (реєстр. № 3432, н.д. С.Кубів, А.Парубій, А.Кожем’якін, 

М.Бурбак, Ю.Луценко, І.Геращенко, Ю.Тимошенко, О.Сироїд, І.Рибак. 

4.  Про концептуальні засади законодавчого забезпечення правового статусу 

префектів, як одного із ключових питань реформи децентралізації влади (в розвиток 

змін до Конституції України щодо децентралізації влади) (реєстр. №2217а). 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

про проект Закону про органи самоорганізації населення (реєстр. №2466), 

внесений народними депутатами С.Власенком, І.Подоляк, О.Березюком, 

О.Медуницею, М.Хмілем, О.Юринець, В.Пацканом, В.Курилом, В.Чумаком, 

І.Поповим, Е.Матвійчуком, Р.Сольваром, С.Заліщук, Н.Новак, С.Соболєвим, 

Ю.Мірошниченком та Ю.Павленком. 

О.Бойко наголосила, що розроблення проекту Закону, як зазначається у 

пояснювальній записці до нього, зумовлено тим, що окремі положення чинного 

Закону України «Про органи самоорганізації населення» суперечать Конституції 

України, не узгоджуються із нормами Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та не унормовують належним чином правовий статус 

органів самоорганізації населення. З огляду на зазначене, законопроект має на 

меті покращення існуючої ситуації у сфері регламентації правового статусу 

органів самоорганізації населення і створення умов для безпосередньої участі 

членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення шляхом, 

зокрема, уточнення та розширення понятійного апарату, що вживається у Законі, 

спрощення процедури утворення та скорочення терміну легалізації органу 

самоорганізації населення, розширення повноважень органу самоорганізації 

населення тощо. 

Доповідач вказала, що до Комітету надішли висновки: 

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

що законопроект не суперечить положенням Основного Закону України; 

- Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який висловивши низку 

зауважень до законопроекту, в той же час зазначає, що законопроект відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства; 

- Комітету з питань бюджету, який вказує, що законопроект має вплив на 

показники бюджету (призведе до зменшення надходжень до державного та 

місцевих бюджетів і збільшення видатків місцевих бюджетів) та рекомендує при 

доопрацюванні законопроекту узгодити положення статті 17 з вимогами 

Бюджетного кодексу України в частині формування і виконання місцевих 

бюджетів України; 

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15649
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11584
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8786
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8786
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15655
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/4132
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11121
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/1792
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/3180
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/9123
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54538
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- Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України, яке вказує на передчасність перегляду правил функціонування органів 

самоорганізації населення в умовах проголошеного курсу на реформу місцевого 

самоврядування та вважає, що прийняттю запропонованих законодавчих новел має 

передувати прийняття змін до Конституції України, де буде втілено нову концепцію 

місцевого самоврядування. Крім того, як наголосила доповідач, Головне управління 

вважає сумнівним запропонований порядок створення органів самоорганізації 

населення (яким, по суті, встановлюється обов’язок сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення у 

разі ініціювання даного питання громадянами) з точки зору відповідності такого 

порядку приписам частини шостої статті 140 Конституції України, яка закріплює 

дозвільний, а не повідомний характер утворення органів самоорганізації населення. 

Зауваження Головного управління викликають також норми законопроекту в 

частині наділення районних у місті рад повноваженнями щодо утворення органів 

самоорганізації населення, переліку «власних» та «делегованих» повноважень, 

якими пропонується наділити органи самоорганізації населення, та порядку їх 

надання тощо. У зв’язку з наведеним Головне науково-експертне управління за 

результатами аналізу законопроекту дійшло висновку щодо доцільності його 

повернення суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

О.Бойко поінформувала членів Комітету, що з метою широкого залучення 

представників наукових кіл, асоціацій органів місцевого самоврядування, 

громадських об’єднань до обговорення закладеної у законопроекті концепції 

функціонування органів самоорганізації населення в Україні Комітет звернувся з 

пропозиціями надати свої коментарі до законопроекту до Інституту законодавства 

Верховної Ради України, Національної академії державного управління при 

Президентові України, Інституту державної служби та місцевого самоврядування 

Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту 

проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії 

державного управління при Президентові України, Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого, Академії муніципального управління, Науково-

дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування, 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація 

районних та обласних рад», Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації 

населення». Також до Комітету надійшли листи Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і Громадської ради при 

Херсонському міському голові стосовно законопроекту. Попри значну кількість 

отриманих від експертів пропозицій і зауважень до законопроекту, їх аналіз дозволяє 

стверджувати про актуальність та схвальне сприйняття громадськістю ідеї оновлення 

законодавства у сфері організації і діяльності органів самоорганізації населення. 

Голова підкомітету також наголосила, що Комітет у лютому 2015 року 

звернувся з листом до голів обласних рад та голів обласних державних адміністрацій 

з пропозицією надати інформацію про створені протягом 2001-2014 років в межах 

відповідної області органи самоорганізації населення із зазначенням, зокрема, 

найменування адміністративно-територіальної одиниці, на території якої було 
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створено орган самоорганізації населення; способу легалізації (шляхом 

створення або повідомлення про заснування) органу самоорганізації населення; 

кількості жителів на території повноважень органу самоорганізації населення; 

строку повноважень органу самоорганізації населення; переліку делегованих 

повноважень та обсягу фінансування органу самоорганізації населення тощо.  

Доповідач вказала, що аналіз отриманої інформації дозволяє дійти наступних 

висновків: 

 - за вказаний період в Україні було створено 6193 органи самоорганізації 

населення, з яких 5584 органи є діючими; 

 - загальна кількість жителів на території повноважень органів самоорганізації 

населення – 4655150 осіб; 

 - найбільшу кількість органів самоорганізації населення – 2680 – утворено у 

Дніпропетровській області; 

 - за видами органи самоорганізації населення розподілились таким чином: 

ОСН мікрорайонів – 3,7%, ОСН кварталів – 24%, ОСН вулиць – 18%, ОСН 

будинків – 40,7%, інше (сумнівна приналежність до ОСН) – 12%; 

 - за способом утворення 43% органів самоорганізації населення створені 

шляхом реєстрації, інші – шляхом повідомлення про заснування; 

 - 53% органів самоорганізації населення отримали делеговані повноваження, 

проте в жодній області показник делегованих повноважень не досяг 100% органів 

самоорганізації населення. 

 Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Донецька і Луганська області 

у проведеному дослідженні участі не брали. 

О.Бойко вказала, що підкомітет з питань органів самоорганізації населення, 

місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії не прийняв рішення з 

обговорюваного питання та запропонувала членам Комітету обговорити його 

положення на засіданні комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

С.Власенко запропонував рекомендувати Верховній Раді України проект з 

реєстр. № 2466 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої 

статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про органи 

самоорганізації населення (реєстр. № 2466), поданий народними депутатами України 

С.Власенком, І.Подоляк, О.Березюком, О.Медуницею, М.Хмілем, О.Юринець, 

В.Пацканом, В.Курилом, В.Чумаком, І.Поповим, Е.Матвійчуком, Р.Сольваром, 

С.Заліщук, Н.Новак, С.Соболєвим, Ю.Мірошниченком та Ю.Павленком, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

голові підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 



 8 
 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

про проект Закону про загальні збори (конференції) членів територіальної 

громади за місцем проживання (реєстр. № 2467), внесений народними депутатами 

України С.Власенком, І.Подоляком, О.Березюком, О.Медуницею, М.Хмілем, 

В.Пацканом, О.Юринець, В.Курилом, В.Чумаком, І.Поповим, Ю.Мірошниченком, 

С.Соболєвим, Н.Новак, С.Заліщук, Е.Матвійчуком, Р.Сольваром, Ю.Павленком. 

О.Бойко наголосила, що розроблення проекту Закону, як зазначається у 

пояснювальній записці до нього, зумовлено застарілістю чинного законодавства у 

сфері проведення загальних зборів громадян за місцем проживання та відсутністю 

належної регламентації порядку скликання та проведення конференцій 

представників членів територіальної громади. На думку авторів законодавчої 

ініціативи, прийняття закону про загальні збори (конференції) членів 

територіальної громади за місцем проживання сприятиме суттєвому покращенню 

існуючої ситуації у сфері регламентації форм локальної демократії і створенню 

умов для безпосередньої участі членів територіальних громад у вирішенні питань 

місцевого значення, що дозволить членам територіальних громад брати більш 

активну участь у здійсненні місцевого самоврядування та посилить їхню 

відповідальність за стан справ у відповідній територіальній громаді. 

Доповідач вказала, що до Комітету надішли висновки: 

- Комітету з питань правової політики та правосуддя, який проаналізувавши 

даний законопроект на відповідність Конституції України, дійшов висновку, що 

законопроект не суперечить положенням Основного Закону України;  

- Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який висловивши низку 

зауважень до законопроекту, в той же час зазначає, що законопроект відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства; 

- Комітету з питань бюджету, який ухвалив рішення, що законопроект може 

призвести до збільшення видатків місцевих бюджетів та зауважив на необхідності 

дотримання вимог статті 27 Бюджетного кодексу України під час подання і розгляду 

законопроектів, що впливають на показники бюджету, та введення в дію таких законів; 

- Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, 

яке проаналізувавши поданий законопроект, дійшло висновку, що він, по суті, не 

залишає простору для регулювання питань проведення загальних зборів громадян за 

місцем проживання статутами територіальних громад. З огляду на зазначене, на 

думку Головного управління, є підстави стверджувати, що прийняття даного 

законопроекту призведе до необґрунтованого звуження прав місцевого 

самоврядування на самостійне вирішення питань місцевого значення. Зауваження 

Головного управління викликають також положення законопроекту в частині 

запропонованих визначень понять «мікрогромада», «питання місцевого значення», 

норми, що стосуються підстав скликання конференцій членів територіальних громад, 

механізму реалізації рішень загальних зборів (конференцій), яким бракує належної 

деталізації, тощо. Враховуючи наведене, Головне науково-експертне управління не 

підтримує прийняття даного законопроекту.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54539
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О.Бойко поінформувала членів Комітету, що з метою широкого залучення 

представників наукових кіл, асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських 

об’єднань до обговорення закладеної у законопроекті концепції організації і 

проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальної громади за місцем 

проживання Комітет звернувся з пропозиціями надати свої коментарі до законопроекту 

до Інституту законодавства Верховної Ради України, Національної академії державного 

управління при Президентові України, Інституту державної служби та місцевого 

самоврядування Національної академії державного управління при Президентові 

України, Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Академії 

муніципального управління, Науково-дослідного інституту державного будівництва та 

місцевого самоврядування, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад», Всеукраїнської асоціації сільських та 

селищних рад, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння 

самоорганізації населення». Також до Комітету надійшли листи Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і Громадської 

ради при Херсонському міському голові стосовно законопроекту. Попри значну 

кількість отриманих від експертів пропозицій і зауважень до законопроекту, їх аналіз 

дозволяє стверджувати про актуальність та схвальне сприйняття громадськістю ідеї 

унормування на законодавчому рівні питань організації і проведення загальних зборів 

(конференцій) членів територіальної громади за місцем проживання. 

О.Бойко вказала, що підкомітет з питань органів самоорганізації населення, 

місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії не прийняв рішення з 

обговорюваного питання та запропонувала членам Комітету обговорити його 

положення на засіданні комітету. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

С.Власенко запропонував рекомендувати Верховній Раді України проект з 

реєстр. № 2467 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

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

статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про загальні 

збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання (реєстр. № 2467), 

поданий народними депутатами України С.Власенком, І.Подоляк, О.Березюком, 

О.Медуницею, М.Хмілем, О.Юринець, В.Пацканом, В.Курилом, В.Чумаком, І.Поповим, 

Е.Матвійчуком, Р.Сольваром, С.Заліщук, Н.Новак, С.Соболєвим, Ю.Мірошниченком 

та Ю.Павленком, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

голові підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 13 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний 

депутат України. 

Рішення прийнято. 
 



 10 

3. 

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

вшанування героїзму і самопожертви Героя Небесної Сотні Михайла 

Жизневського (реєстр. № 3432), внесений народними депутатами С.Кубівим, 

А.Кожем’якіним, А.Парубієм, М.Бурбаком, Ю.Луценком, І.Геращенко, 

Ю.Тимошенко, О.Сироїд, І.Рибаком. 

С.Власенко вказав, що проектом пропонується не застосовувати вимогу 

статті 6 Закону України «Про державні нагороди України» про присвоєння звання 

Герой України громадянам України до Жизневського М.М., громадянина 

Республіки Білорусь, який героїчно загинув під час Революції гідності, та 

звернутися до Президента України з пропозицією присвоїти звання Герой 

України М.Жизневському (посмертно). 

Він також вказав, що Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України, підтримуючи в цілому ідею щодо присвоєння звання 

Герой України Жизневському М.М., вважає, що порушене у законопроекті  

питання повинно вирішуватися шляхом внесення відповідних змін до статті 6 

Закону України «Про державні нагороди України». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко вніс пропозицію – рекомендувати Верховній 

Раді України проект з реєстр. № 3432 за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 114 

Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про вшанування героїзму і 

самопожертви Героя Небесної Сотні Жизневського М.М. (реєстр. № 3432), поданий 

народними депутатами України С.Кубівим, А.Кожем’якіним, А.Парубієм та іншими, за 

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

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України народному депутату України, голові підкомітету з 

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

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого Заступника Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – В.Негоди 

про концептуальні засади законодавчого забезпечення правового статусу префектів, 

як одного із ключових питань реформи децентралізації влади (в розвиток змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади) (реєстр. № 2217а). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, В.Негода, О.Литвиненко, М.Желяк. 

О.Литвиненко привітала ініціативу Комітету та Міністерства щодо спільних 

дій по обговоренню законопроекту «Про префектів», поінформувала про кращий 
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досвід по врегулюванню даного питання у Французькій Республіці, 
наголосила на всебічній підтримці  супроводу законопроекту у Парламенті 

України. 

М.Желяк ознайомив народних депутатів із досвідом Польської Республіки з 

питань законодавчого врегулювання діяльності воєвод, їх повноважень, 

підзвітності та підконтрольності, навів приклади кращих практик діяльності 

воєвод Польщі. 

В.Негода вказав, що за дорученням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України Г.Зубка при міністерстві з числа вітчизняних та міжнародних експертів 

було створено робочу групу, яка в розвиток змін до Конституції України 

напрацьовує проекти законодавчих актів. В.Негода наголосив, що робоча група 

готова представити Комітету проект Закону «Про префектів» і вислухати 
побажання та пропозиції щодо покращення його положень. 

Інформацію взято до відома. 

 

С.Власенко подякував за презентацію проекту та висловив пропозицію про 

проведення у грудні 2015 року спільного круглого столу Комітету та Міністерства 

з обговорення даного питання із залученням якомога ширшого кола експертів, 

науковців, посадовців.  

Пропозицію підтримано. 

 

5. Різне 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про списки учасників 

Робочої групи з підготовки комітетських слухань на тему: «Удосконалення 

правового регулювання нагородної справи України», які відбудуться у м. Києві   

23 листопада 2015 року о 13:00 та про списки учасників Робочої групи з 

підготовки комітетських слухань з питань реалізації законодавства України про 

адміністративні послуги, які пройдуть 1 та 2 грудня у м. Вінниця. 

Голова Комітету запропонував ознайомитись із розданою інформацією та 

внести пропозиції. 

Пропозицій не надійшло. 

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

Перший заступник  

Голови  Комітету                    ______________           О.ЛЕДОВСЬКИХ 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  
 

11 листопада 2015 року 

 

1.  Про проект Закону про органи самоорганізації населення (реєстр. № 2466, 

н.д. С.Власенко, І.Подоляк, О.Березюк, О.Медуниця, М.Хміль, О.Юринець, 

В.Пацкан, В.Курило, В.Чумак, І.Попов, Е.Матвійчук, Р.Сольвар, С.Заліщук, 

Ю.Мірошниченко, Н.Новак, С.Соболєв, Ю.Павленко). 

2.  Про проект Закону про загальні збори (конференції) членів територіальної 

громади за місцем проживання (реєстр. № 2467, н.д. С.Власенко, І.Подоляк, 

О.Березюк, О.Медуниця, М.Хміль, В.Пацкан, О.Юринець, В.Курило, В.Чумак, 

І.Попов, Ю.Мірошниченко, С.Соболєв, Н.Новак, С.Заліщук, Е.Матвійчук, 

Р.Сольвар, Ю.Павленко). 

3. Про проект Закону про вшанування героїзму і самопожертви Героя Небесної 

Сотні Михайла Жизневського (реєстр. № 3432, н.д. С.Кубів, А.Парубій, А.Кожем’якін, 

М.Бурбак, Ю.Луценко, І.Геращенко, Ю.Тимошенко, О.Сироїд, І.Рибак. 

4.  Про концептуальні засади законодавчого забезпечення правового статусу 

префектів, як одного із ключових питань реформи децентралізації влади (в розвиток 

змін до Конституції України щодо децентралізації влади) (реєстр. № 2217а). 

5. Різне. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54538
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=54539
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15649
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11584
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8786
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8786
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15655
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/4132
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11121
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/1792
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/3180
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/9123

