
 

 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  
    Комітет 

з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування 

  

 Протокол засідання №75  

 

                                                                                         12 липня 2017 року 

                         15 год. 00 хв. 

                                                                                  м. Київ  

 вул. Садова, 3 а, к. 416  

 

Перший заступник Голови Комітету Ледовських О.В. 

Секретар Комітету Гончаренко О.О.   
 

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

Бублик Ю.В., Дехтярчук О.В., Река А.О., Федорук М.Т., Шкрум А.І.,            

Березюк О.Р., Гуляєв В.О., Зубач Л.Л. 

Відсутні: Власенко С.В., Балога І.І., Добкін М.М.,  Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату Комітету: Завідувач секретаріату Комітету 

Малюга А.В.; заступники Завідувача секретаріату Комітету Данилюк О.А., 
Маковський О.А.; головні консультанти Гарбуз Ю.П., Дмитрук Л.В., Корнієнко Т.М., 
Ляшко І.В., Степанян Г.С., Падалко О.В., Семеген З.М.; старший консультант 
Семеген М.С. 

 

Запрошені: 

Мусій О.С. – народний депутат України; 

Кіссе А.І. . – народний депутат України; 

Андрійчук Ю.М. – Голова секретаріату Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування  «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

Астапов А.О. – директор Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного 

забезпечення Національного агентства України з питань державної служби; 

Балковенко Г.І. – начальник Управління стратегічного планування та аналізу 

політики Національного агентства України з питань державної служби; 

Дубовик С.О. – заступник Керівника секретаріату Центральної виборчої 

комісії; 
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Заболотний А. В. – заступник Голови Національного агентства 

України з питань державної служби; 

Козіна В. В. – експерт з правових питань Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування  «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

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

місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату 

Верховної Ради України; 

Кордуба І.Б. – заступник Голови секретаріату Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних 

рад» – директор Центру сприяння сталому територіальному розвитку; 

Мягкоход Володимир Михайлович – директор Центрального Офісу 

відродження децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Павлюк О.В. – головний спеціаліст відділу питань розвитку місцевого 

самоврядування Департаменту з питань місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Петухов С.І. – заступник Міністра юстиції України з питань європейської 

інтеграції; 

Сав’як Т.М. – начальник управління правового забезпечення секретаріату 

Центральної виборчої комісії; 

Скопич О. Д. – член Національного агентства з питань запобігання корупції; 

Смішко Л.В. – завідуючий відділом з питань місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та виборчих прав Департаменту з питань 

регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Фесенко І. М. – заступник директора Департаменту з питань правосуддя та 

національної Департамент з питань правосуддя та національної безпеки 

Міністерства юстиції України; 

Фурсенко І.М. – перший заступник Керівника Виконавчої дирекції 

Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад; 

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

заступник директора Центру сприяння сталому територіальному розвитку 

секретаріату Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування  

«Українська асоціація районних та обласних рад»; 

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

та територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» (щодо уточнення деяких положень) (реєстр. 

№ 3217, н.д. О.Мусій). 
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ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання 

корупції» щодо удосконалення порядку організації роботи Національного 

агентства з питань запобігання корупції (реєстр. № 6335, КМУ, В.Гройсман). 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оскарження рішень про добровільне об’єднання територіальних 

громад (реєстр. № 5483, н.д. Р.Князевич). 

III. Виконання контрольних повноважень 

5. Про інформацію Національного агентства України з питань державної 

служби про проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою та надання платних послуг з 

підготовки до конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби. 

IV. Організаційні питання 

6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування щодо нагородження відзнаками Верховної 

Ради України до Дня Незалежності України (24 серпня). 

7. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування за шосту сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий - липень 2017 року). 

8. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики  та місцевого самоврядування до проекту порядку денного сьомої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року - лютий 2018 року). 

9. Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на період сьомої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (вересень 2017 року - лютий 2018 року). 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських 

поінформувала, що Голова Комітету С.Власенко відсутній на засіданні з 

поважних причин, звернула вагу членів комітету на частину другу статті 35 

Закону «Про комітети Верховної Ради України», що у разі відсутності Голови 

Комітету обов’язки Голови Комітету виконує Перший заступник Голови Комітету 

та ознайомила членів Комітету з проектом порядку денного засідання Комітету, 

запропонувавши висловити свої зауваження і пропозиції до нього.  

Пропозицій не надійшло, 

порядок денний прийнято за основу. 

 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала визначитися 

шляхом голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 
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2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо уточнення деяких 

положень) (реєстр. № 3217, н.д. О.Мусій). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання 

корупції» щодо удосконалення порядку організації роботи Національного 

агентства з питань запобігання корупції (реєстр. № 6335, КМУ, В.Гройсман). 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оскарження рішень про добровільне об’єднання територіальних 

громад (реєстр. № 5483, н.д. Р.Князевич). 

III. Виконання контрольних повноважень 

5. Про інформацію Національного агентства України з питань державної 

служби про проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою та надання платних послуг з 

підготовки до конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби. 

IV. Організаційні питання 

6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування щодо нагородження відзнаками Верховної 

Ради України до Дня Незалежності України (24 серпня). 

7. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування за шосту сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання  (лютий - липень 2017 року). 

8. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики  та місцевого  самоврядування до проекту порядку денного сьомої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року - лютий 2018 року). 

9. Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на період сьомої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (вересень 2017 року - лютий 2018 року). 

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 клопотання окремих сільських рад про призначення позачергових виборів 

відповідних голів у зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень. 

О.Бойко вказала, що Управління Апарату Верховної Ради України по 

зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування, 

опрацювавши клопотання органів місцевого самоврядування надіслало до 

Комітету свої висновки та пропозиції для врахування їх під час розгляду 

порушеного місцевими радами питання.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, С.Дубовик. 
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Під час обговорення питання члени Комітету взяли до уваги вимоги частини 

третьої статті 14, частин першої та п’ятої статті 15 Закону України «Про місцеві 

вибори». О.Бойко запропонувала рекомендувати Верховній Раді України 

призначити позачергові вибори окремих сільських голів на неділю 24 вересня 

2017 року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України за основу та 

в цілому. 

Пропозицію підтримано. 

 

О.Бойко поінформувала Комітет, що в розпорядженні Комітету є отримана 

від Центральної виборчої комісії інформація про звернення до Комісії голів 

Запорізької, Полтавської та Вінницької обласних державних адміністрацій щодо 

призначення перших виборів до Воздвиженської сільської, Руденківської 

сільської та Гніванської міської об’єднаних територіальних громад відповідно.  

Підкомітет рекомендує Комітету відкликати проекти постанов про 

призначення позачергових виборів окремих сільських голів тих громад, які 

увійшли до складу об’єднаних, а саме: реєстр. №№ 6413-2, 6413-8, 6413-26. 

Пропозицію підтримано. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори 

окремих сільських голів на неділю  24 вересня 2017 року, прийнявши відповідні 

постанови Верховної Ради України за основу та в цілому. 

2. Взявши до уваги інформацію Центральної виборчої комісії про звернення 

до Комісії голів Запорізької, Полтавської та Вінницької обласних державних 

адміністрацій щодо призначення перших виборів до Воздвиженської сільської, 

Руденківської сільської та Гніванської міської об’єднаних територіальних громад 

відповідно, відкликати проекти постанов про призначення позачергових виборів 

окремих сільських голів тих громад, які увійшли до складу об’єднаних, а саме: 

- проект Постанови про призначення позачергових виборів Долинського 

сільського голови Гуляйпільського району Запорізької області (реєстр. №6413-2),  

- проект Постанови про призначення позачергових виборів Клюсівського 

сільського голови Новосанжарського району Полтавської області (реєстр. №6413-8), 

- проект Постанови про призначення позачергових виборів Демидівського 

сільського голови Жмеринського району Вінницької області (реєстр. №6413-26). 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

питання призначення позачергових місцевих виборів народному депутату 

України, голові підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

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 добровільне об'єднання 
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територіальних громад» щодо уточнення деяких положень (реєстр. № 3217), 

внесений народним депутатом України О.Мусієм. 

О.Ледовських надала слово автору законопроекту О.Мусію. 

О.Мусій наголосив, що поданий ним законопроект внесений з метою 

створення передумов для об’єднання територіальних громад, які не мають 

спільної територіальної межі, але історично пов’язані між собою спільною 

інфраструктурою або станом на момент до об’єднання в нову територіальну 

громаду підпорядковуються одній з них. 

М.Федорук поіфнормував, що: 

- Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку вказує, 

що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства; 

- Комітет з питань бюджету ухвалив рішення, що законопроект не має 

впливу на показники бюджету та у разі прийняття відповідного закону він може 

набирати чинності у терміни, визначені авторами законопроекту; 

- Комітет з питань європейської інтеграції дійшов висновку про те, що 

зазначений законопроект не належить до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, або регулюється національним 

законодавством країн-членів ЄС; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не 

підтримує прийняття даного законопроекту, з огляду на те, що формування об’єднаних 

територіальних громад, що не мають спільних меж, призведе до віддалення громадян 

як від влади, так і від відповідних адміністративних та інших послуг; 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» не підтримує прийняття проекту Закону та пропонує його відхилити; 

- Всеукраїнська громадська організація «Асоціація малих міст України» 

висловлює підтримку внесення запропонованих законопроектом змін. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, О.Мусій, С.Шаршов. 

С.Шаршов зазначив, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України в цілому підтримує законодавчі 

ініціативи щодо утворення об’єднаних територіальних громад територіальними 

громадами із не суміжних територій, за умови, що такі об’єднання будуть 

визначені перспективними планами формування територій громад області. Разом 

з тим, запропоновані законопроектом з реєстр. № 3217 зміни до статті 4 Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» не можуть бути 

підтримані Мінрегіоном, оскільки суперечать статті 3 зазначеного Закону. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект з реєстр. № 3217 за наслідками розгляду в першому читанні 

повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

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

першої 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 



 7 

громад» щодо уточнення деяких положень (реєстр. № 3217 від 

05.10.2015), внесений народним депутатом України О.Мусієм, за наслідками 

розгляду в першому читанні повернути законопроект суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

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» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

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

«Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо 

удосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань 

запобігання корупції» (реєстр. № 6335), поданий Кабінетом Міністрів України. 

А.Шкрум поінформувала, що відповідно до запропонованих законопроектом 

змін передбачається змінити порядок формування керівного складу 

Національного агентства з питань запобігання корупції, уточнити повноваження 

голови Національного агентства, виключити із Закону статтю 7 «Повноваження 

членів Національного агентства», уточнити гарантії незалежності Національного 

агентства, його права та повноваження, передбачити щорічну незалежну оцінку 

(аудит) ефективності діяльності Національного агентства, уточнити розміри 

заробітної плати голови Національного агентства, його заступників, Спеціальних 

уповноважених тощо. 

Голова підкомітету вказала, що Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України у своєму висновку висловлює певні зауваження до 

положень законопроекту, у зв’язку з чим вважає, що за результатами розгляду у 

першому читанні його доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. Зокрема, Головне управління зауважує щодо необхідності 

уточнення запропонованого порядку покладання обов’язків Голови Національного 

агентства на його заступників, порядку повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення заступнику Голови Національного агентства або 

Спеціальному уповноваженому, внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України, що випливають з тексту проекту, призначення Кабінетом 

Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом особи, 

яка виконуватиме обов’язки Голови Національного агентства тощо. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, О.Скопич. 

О.Скопич поінформував про діяльність робочої групи, яка працювала на базі 

Комітету з питань запобігання і протидії корупції і запропонував підтримати 

законопроект. 

О.Ледовських внесла пропозицію вважати за доцільне запропонувати Комітету з 

питань запобігання і протидії корупції рекомендувати Верховній Раді України проект 

закону з реєстр. № 6335 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 
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УХВАЛИЛИ:  
1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань запобігання і протидії 

корупції рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення 

порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції» 

(реєстр. № 6335 від 11.04.2017), поданий Кабінетом Міністрів України, за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Направити цей висновок до Комітету з питань запобігання і протидії 

корупції, визначеного головним з підготовки і опрацювання даного 

законопроекту. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 8 народних депутатів України, «Утримались» – 2 

народні депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 3 народних депутата 

України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження рішень про 

добровільне об'єднання територіальних громад (реєстр. № 5483), внесений народним 

депутатом України Р.Князевичем. 

М.Федорук вказав, що зазначений законопроект внесений з метою 

законодавчого забезпечення виборчих прав громадян в ході підготовки та 

проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 

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

голів. Законопроектом пропонується доповнити Кодекс адміністративного 

судочинства України новою статтею 171-3, якою передбачити особливі порядок 

та строки оскарження рішень сільських, селищних, міських рад про добровільне 

об’єднання територіальних громад, необхідність залучення Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації як 

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні 

відповідача. Крім того, пропонується внести зміни до статті 7 Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» та встановити невідкладне 

інформування Центральної виборчої комісії про відкриття провадження в 

адміністративній справі щодо оскарження рішень про добровільне об’єднання 

територіальних громад, а також про ухвалене судом рішення. 

М.Федорук поінформував, що: 

- Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку вказує, 

що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловлює ряд зауважень та вважає, що за результатами 

розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу із 

урахуванням висловлених зауважень та пропозицій; 
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- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» підтримує прийняття проекту Закону за основу та в цілому за 

наслідками розгляду в першому читанні. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Т.Сав’як, С.Дубовик. 

Т.Сав’як, С.Дубовик поінформували, що Центральна виборча комісія підтримує 

ідеологію даного законопроекту, але вважає, що він потребує певного техніко-

юридичного доопрацювання під час його підготовки до другого читання. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук вніс пропозицію вважати за доцільне 

запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та 

правосуддя, який визначено головним з підготовки і опрацювання даного 

законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. №5483 за 

наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Вважати за доцільне, запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і 

опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради 

України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оскарження рішень про добровільне об'єднання територіальних 

громад (реєстр. № 5483 від 05.12.2016), внесений народним депутатом України 

Р.Князевичем, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки даного 

законопроекту. 

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

голосуванні» – 3 народних депутата України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Національного агентства 

України з питань державної служби А.Заболотного про проведення атестації осіб, 

які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою та надання платних послуг з підготовки до конкурсу на 

зайняття вакантної посади державної служби. 

А.Заболотний поінформував про етапи підготовки та затвердження на 

виконання Закону України «Про державну службу» Порядку атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною 

мовою постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301. 

Під час свого виступу доповідач також наголосив на існуючих проблемах 

атестації (ціноутворення, визначення уповноважених вищих навчальних закладів, 

ступенів захисту посвідчень, якості наданих послуг тощо), практиці поширення 

на платній основі відповідей на тестові завдання для кандидатів на вступ на 

посади державної служби та запропонував можливі шляхи вдосконалення 
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існуючого порядку. При цьому А.Заболотний зауважив, що відповідну 

інформацію було надано на запит Комітету листом Національного агентства 

України з питань державної служби від 30.06.2017 №5960/50-17. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала взяти 

інформацію Національного агентства України з питань державної служби до 

відома; продовжити моніторинг проведення атестації осіб, які претендують на 

вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою; 

узагальнити висловлені під час засідання Комітету зауваження та пропозиції 

щодо вдосконалення порядку проведення цієї атестації за участі Національного 

агентства України з питань державної служби, Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства юстиції України, інших зацікавлених сторін; винести 

повторно узагальнені пропозиції з цього питання на розгляд Комітету під час 

роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Інформацію Національного агентства України з питань державної служби 

взяти до відома. 

2. Доручити підкомітету з питань державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування: 

1) продовжити моніторинг проведення атестації осіб, які претендують на 

вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою; 

2) узагальнити висловлені під час засідання Комітету зауваження та 

пропозиції щодо вдосконалення порядку проведення цієї атестації за участі 

Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства освіти 

і науки України, Міністерства юстиції України, інших зацікавлених сторін; 

3) винести повторно узагальнені пропозиції з цього питання на розгляд 

Комітету під час роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету 

О.Ледовських щодо нагородження відзнакою Верховної Ради України - 

Почесною грамотою Верховної Ради України, грамотою Верховної Ради України, 

цінним подарунком Голови Верховної Ради України.  

Доповідач ознайомила присутніх із вимогами Положення про Почесну 

грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердженого Постановою 

Верховної Ради України № 3216-IV від 15 грудня 2005 року, Положення про 

Подяку Голови Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови 

Верховної Ради України № 316 від 18 липня 1997 року, повноваженнями 

Комітету при нагородженні цими відзнаками, поінформувала про пропозиції 

Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, про основні 
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досягнення кандидатів на нагородження, запропонувавши 

підтримати відповідне подання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України. 

УХВАЛИЛИ:  

1. За вагомий  особистий  внесок  у державне будівництво, соціально-

економічний розвиток Української держави, значні досягнення у просуванні 

реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, професійну 

організацію законотворчого процесу і парламентського контролю в Комітеті та з 

нагоди Дня Незалежності України звернутися до Верховної Ради України з 

поданням про нагородження: 

 працівників секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування: 

- Головного консультанта секретаріату Комітету Семеген Зоряни Михайлівни 

– цінним подарунком Голови Верховної Ради України;  

- Старшого консультанта секретаріату Комітету Семеген Мар’яни 

Михайлівни – цінним подарунком Голови Верховної Ради України;  

 представників Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України»: 

- Яготинського міського голову Київської області Дзюбу Наталію 

Миколаївну – Почесною Грамотою Верховної Ради України; 

- Експерта Аналітичного Центру «Асоціації міст України» Войтийчука 

Олексія Олексійовича – Грамотою Верховної Ради України; 

- Виконавчого директора Кіровоградського регіонального відділення  

«Асоціації міст України» Ільюшкіну Валентину Григорівну - Грамотою 

Верховної Ради України; 

- Броварського міського голову Київської області Сапожка Ігоря Васильовича 

– Грамотою Верховної Ради України; 

 представників Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад»: 

- Голову Турійської районної ради Волинської області Черен Ольгу 

Миколаївну – Почесною грамотою Верховної Ради України;  

- Заступника голови Валківської районної ради Харківської області Яцину 

Юрія Дмитровича – Почесною грамотою Верховної Ради України; 

- Голову Нікольської районної ради Донецької області Мітька Василя 

Михайловича – Грамотою Верховної Ради України; 

- Голову Новоград-Волинської районної ради Житомирської області 

Рудницького Дмитра Вікторовича – Грамотою Верховної Ради України.  

 представників Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад: 

- Білозірського сільського голову Черкаського району Черкаської області 

Міцука Володимира Павловича – Грамотою Верховної Ради України; 

- Авангардівського селищного голову Овідіопольського району Одеської 

області Хрустовського Сергія Григоровича – Грамотою Верховної Ради України;  

-  Керівника виконавчої дирекції Івано-Франківського регіонального 

відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Івасюка Юрія 

Юрійовича – Грамотою Верховної Ради України. 
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2. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

секретаря Комітету О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

7. 
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Звіт 

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування за шосту сесію Верховної Ради України восьмого скликання 
(лютий – липень 2017 р.). 

О.Гончаренко вказав, що відповідно до статей 13, 53 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України» наприкінці кожної сесії парламенту комітет 
розглядає питання про Звіт Комітету та іншу діяльність. 

Секретар Комітету запропонував членам Комітету ознайомитись із звітом 
Комітету за шосту сесію Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – 
липень 2017 р.). та затвердити його. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 
члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування за шосту сесію Верховної Ради України 

восьмого скликання (лютий – липень 2017 р.). 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про Пропозиції 

до проекту порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання (вересень 2017 р. – лютий 2018 р.). 

О.Гончаренко звернув увагу на вимоги статті 13 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» та статті 21 Регламенту Верховної Ради 

України та запропонував обговорити дане питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Пропозиції Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування до проекту порядку денного 

сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 р. –  лютий 

2018 р.) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. 

2. Секретаріату Комітету направити узагальнені пропозиції до Головного 

організаційного управління Апарату Верховної Ради України для підготовки 

зведеного документа.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Комітету 

О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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9. 

СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Комітету О.Гончаренка про План роботи 

Комітету на період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

(вересень 2017 р. – лютий 2018 р.). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

О.Гончаренко звернув увагу на вимоги статей 13, 41 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» та запропонував обговорити дане питання. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити План роботи Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування на період сьомої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання (вересень 2017 р. – лютий 2018 р.) з подальшим 

врахуванням змін та доповнень до нього (додається). 

2. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

секретаря Комітету О.Гончаренка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Різне 

*** 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських поінформувала, що до 

Комітету надійшло звернення від Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» щодо 

пропозиції виступити партнером наради-семінару, яка відбудеться 11-15 вересня 

у місті Затока Одеської області. Метою даного семінару є обговорення поточних 

питань та перспектив реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади. 

Інформацію взято до відома,  

пропозицію виступити партнером підтримано. 

 

*** 

 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських поінформувала, що до 

Комітету надійшла пропозиція Інституту законодавства Верховної Ради України 

виступити співавтором вступного слова «Науково-практичного коментаря 

Європейської хартії місцевого самоврядування» 

Інформацію взято до відома,  

пропозицію виступити співавтором вступного слова підтримано. 
 

*** 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала членам 

Комітету ознайомитись з інформацією про участь членів Комітету у засіданнях  

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
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самоврядування за період діяльності шостої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання.  

Інформацію взято до відома. 

 

 

 

               Перший Заступник  

                        Голова Комітету             ____________            О.ЛЕДОВСЬКИХ 

 

 

          Секретар Комітету       _____________           О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

12 липня 2017 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів. 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» (щодо уточнення деяких положень) (реєстр. 

№ 3217, н.д. О.Мусій). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання 

корупції» щодо удосконалення порядку організації роботи Національного 

агентства з питань запобігання корупції (реєстр. № 6335, КМУ, В.Гройсман). 

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оскарження рішень про добровільне об’єднання територіальних 

громад (реєстр. № 5483, н.д. Р.Князевич). 

III. Виконання контрольних повноважень 

5. Про інформацію Національного агентства України з питань державної 

служби про проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою та надання платних послуг з 

підготовки до конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби. 

IV. Організаційні питання 

6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування щодо нагородження відзнаками Верховної 

Ради України до Дня Незалежності України (24 серпня). 

7. Про Звіт Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування за шосту сесію Верховної Ради України восьмого 

скликання (лютий - липень 2017 року). 

8. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики  та місцевого  самоврядування до проекту порядку денного сьомої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року - лютий 2018 року). 

9. Про План роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування на період сьомої сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання (вересень 2017 року - лютий 2018 року). 

 


