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                         15 год. 00 хв. 

                                                                                  м. Київ  

                                                                                  вул. Садова, 3 а, к. 416  
 

Голова Комітету Власенко С.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., Гуляєв В.О. 

Відсутні: Ледовських О.В., Балога І.І., Березюк О.Р., Добкін М.М.,           

Зубач Л.Л., Матвійчук Е.Л. 

 

Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Керівник  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступники Керівника 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.  

 

Запрошені: 

Княжицький М.Л. – народний депутат України; 

Андрійчук Ю.М. – Голова секретаріату Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»; 

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

служби; 

Вихор В.Г. – головний спеціаліст відділу університетської освіти 

Міністерства освіти і науки України; 

Ганущак Ю.І. – директор ГО «Інституту розвитку територій»; 

Горобець В.В. – представник с. Піщанка Новомосковського району 

Дніпропетровської області; 

Горобець В.В. – перший заступник голови Черкаської обласної державної 

адміністрації; 

Дятленко С.М. – заступник директора департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти – начальник відділу державно-громадського управління 

освітою Міністерства освіти і науки України; 
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Замідра С.В. – Неміщаевський селищний голова, Всеукраїнська 

асоціація органів місцевого самоврядування «Всеукраїнської асоціації сільських 

та селищних рад»; 

Ільчук О.Г. – представник с. Знаменівка Новомосковського району 

Дніпропетровської області; 

Казюк Я.М. – координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу 

реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України; 

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

органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради 

України; 

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

Кубальська-Колтунович С.С. – заступник Директора Департаменту 

стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень 

Міністерства інфраструктури України; 

Кудін В.А. – директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства 

соціальної політики України; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу відродження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

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

будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Сасін В.В. – директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього 

ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України; 

Суярко С.М. – керівник Секретаріату Центральної виборчої комісії; 

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». 

Шеповалов С В. – представник с.Орлівщина Новомосковського району 

Дніпропетровської області. 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

I. Виконання контрольних повноважень 

1. Про інформацію щодо діяльності Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби, атестації з володіння державною мовою кандидатів на посади 

державної служби та притягнення державних службовців до дисциплінарної 

відповідальності за порушення Присяги. 

2. Про обговорення проблемних питань добровільного об’єднання 

територіальних громад та призначення перших виборів в об’єднаних 

територіальних громадах. 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 
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3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів 

(реєстр. № 6439, н.д. М.Княжицький, С.Соболєв, І.Рибак, М.Величкович, 

В.Лунченко, М.Довбенко). 

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

гірських населених пунктів в Україні» (щодо посилення державних гарантій 

соціально-економічного розвитку) (реєстр. № 6520, н.д. В.Івченко, І.Крулько). 

5. Про проект Закону про статус та розвиток гірських населених пунктів в 

Україні (реєстр. № 7038, н.д. А.Лопушанський). 

III. Організаційні питання 

6. Про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування щодо нагородження відзнаками Верховної 

Ради України до Дня місцевого самоврядування в Україні (7 грудня). 

IV. Різне 

 

*** 

 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Голова Комітету С.Власенко з метою довивчення запропонував перенести 

розгляд питання про пропозиції Комітету з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування щодо нагородження 

відзнаками Верховної Ради України до Дня місцевого самоврядування в Україні 

(7 грудня) на наступне засідання Комітету. 

Пропозицію підтримано, 

порядок денний прийнято за основу. 

 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Виконання контрольних повноважень 

1. Про інформацію щодо діяльності Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби, атестації з володіння державною мовою кандидатів на посади 

державної служби та притягнення державних службовців до дисциплінарної 

відповідальності за порушення Присяги. 

2. Про обговорення проблемних питань добровільного об’єднання 

територіальних громад та призначення перших виборів в об’єднаних 

територіальних громадах. 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів 

(реєстр. № 6439, н.д. М.Княжицький, С.Соболєв, І.Рибак, М.Величкович, 

В.Лунченко, М.Довбенко). 
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4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні» (щодо посилення державних гарантій 

соціально-економічного розвитку) (реєстр. № 6520, н.д. В.Івченко, І.Крулько). 

5. Про проект Закону про статус та розвиток гірських населених пунктів в 

Україні (реєстр. № 7038, н.д. А.Лопушанський). 

III. Різне 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум щодо діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби, атестації з володіння державною 

мовою кандидатів на посади державної служби та притягнення державних 

службовців до дисциплінарної відповідальності за порушення Присяги. 

А.Шкрум повідомила членів Комітету, що підставою для розгляду даного 

питання стали чисельні скарги кандидатів на посади державної служби та 

звернення державних службовців. 

Голова підкомітету нагадала, що під час попередньо розгляду інформації 

Національного агентства України з питань державної служби про проведення 

атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 

володіння державною мовою на засіданні 12 липня 2017 року членами Комітету 

були запропоновані можливі варіанти удосконалення існуючого порядку, а саме: 

скоротити перелік вищих навчальних закладів, уповноважених на проведення 

атестації, забезпечити можливість підтвердження вільного володіння державною 

мовою для осіб, які мають документи державного зразка про загальну середню та 

вищу освіту з оцінкою «добре» за вивчення української мови, віднести послугу з 

проведення атестації та видачі посвідчення за її результатами до переліку 

адміністративних послуг з метою створення можливості їх надання через ЦНАПи, 

передбачити державне фінансування атестації з метою забезпечення її 

доступності незалежно від рівня доходів громадян. 

А.Шкрум наголосила, що жодна із зазначених пропозицій не була підтримана 

Нацдержслужбою. Натомість, підготовленим проектом змін до порядку проведення 

атестації передбачається виключити можливість отримання безкоштовно 

посвідчення для осіб, які мають документи державного зразка про загальну середню 

та вищу освіту з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови. Доповідач 

інформувала членів Комітету, що підкомітет з питань державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування визнав підготовлений Нацдержслужбою проект 

змін до порядку проведення атестації неприйнятним, а також запропонувала 

запросити на одне із наступних засідань Комітету представника Уряду України з 

метою інформування про поточний стан реформи державного управління та 

запровадження посад реформаторів на державній службі. 
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Крім того, А.Шкрум представила інформацію, отриману в рамках 

здійснення контрольних повноважень Комітету від Нацдержслужби, щодо 

притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності за 

порушення Присяги. 

Голова Національного агентства України з питань державної служби 

К.Ващенко поінформував Комітет про результати роботи атестаційних комісій, 

які здійснюють перевірку щодо вільного володіння державною мовою 

кандидатами на посади державної служби (загалом з початку дії відповідної 

норми Закону успішно пройшло атестацію 7 870 громадян), виявлені порушення 

вищими навчальними закладами порядку проведення атестації, ціноутворення у 

цій сфері, вжиті заходи на підвищення відповідальності уповноважених вищих 

навчальних закладів, а також про притягнення державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності. Доповідач зазначив, що загалом з моменту 

набуття чинності новим Законом України було порушено понад 6060 

дисциплінарних проваджень, при цьому найбільше – 2768 за невиконання або 

неналежне виконання державними службовцями посадових обов’язків, актів 

органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, 

прийнятих у межах їхніх повноважень, а за порушення Присяги – 76. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко поінформував про вжиті заходи щодо 

вирішення питання про визначення представника Верховної Ради України до 

складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби. 

За наслідками обговорення Голова Комітету С.Власенко вніс пропозицію 

Інформацію Національного агентства України з питань державної служби взяти 

до відома і запропонувати голові підкомітету з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум підготувати та узгодити з 

членами Комітету на наступне засідання законодавчі пропозиції щодо 

вдосконалення процедури атестації кандидатів на посади державної служби щодо 

вільного володіння державною мовою та підготувати на одне із наступних 

засідань Комітету інформацію щодо поточного стану реалізації реформи 

державного управління. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію Національного агентства України з питань державної служби 

взяти до відома. 

2. Запропонувати голові підкомітету з питань державної служби та служби  в 

органах місцевого самоврядування А.Шкрум підготувати та узгодити з членами 

Комітету на наступне засідання законодавчі пропозиції щодо вдосконалення 

процедури атестації кандидатів на посади державної служби щодо вільного 

володіння державною мовою та підготувати на одне із наступних засідань 

Комітету інформацію щодо поточного стану реалізації реформи державного 

управління. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови Комітету С.Власенка про проблемні 

питання добровільного об’єднання територіальних громад та призначення 

перших виборів в об’єднаних територіальних громадах. 

Голова Комітету вказав, що до Комітету надходять звернення представників 

об’єднаних територіальних громад з різних областей України, в яких вказується 

на випадки блокування окремими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та їх посадовими особами процесу добровільного об’єднання 

територіальних громад. Зокрема, надійшли звернення від Піщанської сільської 

ради Новомосковського району Дніпропетровської області, Новоекономічної 

селищної ради Покровського району Донецької області, Холмківської сільської 

ради Ужгородського району Закарпатської області, Павлівської сільської ради 

Радехівського району Львівської області, Першотравневої сільської ради 

Покровського району Донецької області, Таврійської міської ради Новокаховської 

міської ради Херсонської області та інш. 

Голова Комітету С.Власенко поінформував, що у засіданні не беруть участь 

члени Центральної виборчої комісії, а є керівник Секретаріату Центральної 

виборчої комісії С.Суярко, який поінформує Комітет стосовно розгляду звернень 

обласних державних адміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів 

та додаткових виборів депутатів. 

С.Суярко поінформував наступне.  

Впродовж 2015-2017 років Центральною виборчою комісією призначено 

та/або оголошено початок виборчого процесу перших місцевих виборів у 667 

об’єднаних територіальних громадах. За результатами розгляду окремих звернень 

обласних державних адміністрацій Центральна виборча комісія встановлювала 

відсутність правових підстав для призначення перших місцевих виборів і 

оголошення виборчого процесу таких виборів щодо 36 об’єднаних 

територіальних громад, у зв’язку з чим приймала рішення про повернення таких 

звернень з доданими до них документами суб’єктам звернення. 

Приймаючи вказані постанови, Центральна виборча комісія виходила з того, 

що відповідні об’єднані територіальні громади були утворені територіальними 

громадами, розташованими на території двох суміжних адміністративно-

територіальних одиниць (суміжних районів або міста обласного значення та 

району), що унеможливлювало без вирішення питання щодо зміни меж 

відповідних районів (міст) віднесення утвореної об’єднаної територіальної 

громади та території відповідної місцевої ради, депутати якої обиратимуться на 

перших місцевих виборах, до території одного з цих районів (міста обласного 

значення чи району). 

Також відповідно до пункту 7 Порядку Комісія встановлювала відсутність 

правових підстав для призначення перших місцевих виборів та у зв’язку з цим 

приймала рішення про повернення звернення разом з усіма документами Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації в разі, 
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зокрема, надходження до Комісії рішення відповідної ради про 

скасування рішення про добровільне об’єднання в територіальну громаду. 

Згідно з Порядком Комісія встановлювала відсутність правових підстав для 

призначення перших місцевих виборів та у зв’язку з цим приймала рішення про 

повернення звернення разом з усіма документами Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласній державній адміністрації також у разі призначення 

та/або оголошення про початок виборчого процесу чергових, позачергових, 

повторних чи проміжних виборів депутатів сільської, селищної, міської ради 

територіальної громади, що увійшла до складу об’єднаної територіальної 

громади, або чергових, позачергових чи повторних виборів відповідного 

сільського, селищного, міського голови, або будь-яких місцевих виборів, що 

організовуються та проводяться хоча б на одній із виборчих дільниць, на яких 

організовуватимуться та провадитимуться перші місцеві вибори. 

Залишилося законодавчо неврегульованим питання щодо особливостей 

призначення Комісією перших виборів депутатів сільської, селищної, міської 

ради об’єднаної територіальної громади та відповідного сільського, селищного, 

міського голови в об’єднаній територіальній громаді, до складу якої увійшли 

територіальна громада міста (територіальні громади міст) республіканського в 

Автономній Республіці Крим, обласного значення та територіальна громада села, 

селища, іншого міста (територіальні громади сіл, селищ, інших міст), 

розташована на території суміжного району (районів), або територіальна громада 

іншого суміжного міста (територіальні громади інших суміжних міст) 

республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення. 

Таким чином, розгляд звернень обласних державних адміністрацій щодо 

призначення перших місцевих виборів у 9 об’єднаних територіальних громадах, 

до складу яких увійшли територіальна громада міста (територіальні громади міст) 

обласного значення та територіальна громада села, селища, іншого міста 

(територіальні громади сіл, селищ, інших міст), розташована на території 

суміжного району (районів), здійснюватиметься Центральною виборчою комісією 

в установленому законодавством України порядку після законодавчого 

врегулювання питання призначення та проведення перших місцевих виборів у 

таких випадках. 

Крім того, за змістом пункту 1 Порядку в разі надходження до Центральної 

виборчої комісії постанови суду першої інстанції в справі щодо оскарження рішення 

сільської, селищної, міської ради територіальної громади, яка увійшла до складу 

об’єднаної територіальної громади, про добровільне об’єднання територіальних 

громад, яка не набрала законної сили, Комісія в установленому порядку розглядає 

звернення щодо призначення перших місцевих вборів після набрання судовим 

рішенням у відповідній справі законної сили. 

З огляду на зазначене, у зв’язку з надходженням до Центральної виборчої 

комісії відповідних рішень суду, що не набрали законної сили, а також вжиті судами 

в окремих справах заходи забезпечення адміністративних позовів на розгляді в 

Центральній виборчій комісії перебувають звернення Полтавської обласної 

державної адміністрації щодо призначення перших місцевих виборів у 

Терешківській, Степненській сільських об’єднаних територіальних громад, а також 
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звернення Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо 

призначення перших місцевих виборів у Приютівській селищній територіальній 

громаді. 

До Центральної виборчої комісії у 2017 році надійшло 17 звернень обласних 

державних адміністрацій щодо призначення додаткових виборів депутатів 

сільських, селищних рад від територіальних громад, що приєдналися до 16 

об’єднаних територіальних громад. 

Водночас за результатами розгляду відповідних звернень Волинської, 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та Чернівецької обласних 

державних адміністрацій з доданими до них документами щодо прийняття 

Комісією рішення про призначення додаткових виборів депутатів 5 сільських та 2 

селищних рад від територіальних громад у зв’язку з їх приєднанням до 

об’єднаних територіальних громад, утворених на території зазначених областей, 

Комісією прийнято постанову від 12 жовтня 2017 року № 212 «Про відсутність 

правових підстав для призначення додаткових виборів депутатів сільських, 

селищних рад та оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів». 

Підставою для прийняття зазначеного рішення стала невідповідність звернень 

обласних державних адміністрацій вимогам частини першої статті 81 Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та частини шостої 

статті 14 Закону України «Про місцеві вибори», оскільки сільські та селищні 

територіальні громади, які приєдналися до сільських, селищних об’єднаних 

територіальних громад згідно з перспективними планами формування територій 

громад Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та Чернівецької 

областей, затвердженими відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, не належать до відповідних об’єднаних територіальних громад. 

Також С.Суярко поінформував, що постановою Центральної виборчої комісії 

від 12 жовтня 2017 року № 216 затверджено порядок призначення додаткових 

виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних 

територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних 

об’єднаних територіальних громад, відповідно до пункту 10 якого Комісія 

розглядає відповідні звернення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласної державної адміністрації щодо призначення додаткових виборів депутатів 

у разі, зокрема, добровільного приєднання до сільської, селищної об’єднаної 

територіальної громади, розташованої на території району, сільської, селищної 

територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад), 

розташованої (розташованих) на території суміжного району (суміжних районів), 

або у разі добровільного приєднання до сільської, селищної об’єднаної 

територіальної громади, розташованої на території району, сільської, селищної 

територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад) у складі 

суміжного міста (суміжних міст) обласного, республіканського в Автономній 

Республіці Крим значення, або у разі добровільного приєднання до сільської, 

селищної об’єднаної територіальної громади у складі міста обласного, 

республіканського в Автономній Республіці Крим значення сільської, селищної 

територіальної громади (сільських, селищних територіальних громад) у складі 

суміжного міста (суміжних міст) обласного, республіканського в Автономній 
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Республіці Крим значення – після врегулювання Верховною Радою 

України питань призначення та проведення додаткових виборів депутатів у таких 

випадках. 

Таким чином, розгляд 5 звернень обласних державних адміністрацій щодо 

призначення додаткових місцевих виборів буде здійснюватися Центральною 

виборчою комісією в установленому законодавством України порядку після 

законодавчого врегулювання вищевказаного питання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, С.Суярко, В.Негода, А.Бондарчук. 

В ході обговорення народні депутати України – члени Комітету звернули 

увагу, що постановою Центральної виборчої комісії від 16 серпня 2017 року 

№160 внесені зміни до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 

2016 року № 32 «Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних 

сільських, селищних, міських голів», а також 12 жовтня 2017 року Центральною 

виборчою комісією була прийнята постанова «Про Порядок призначення 

додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від сільських, селищних 

територіальних громад, що добровільно приєдналися до сільських, селищних 

об’єднаних територіальних громад». Вказаними нормативно-правовими актами 

Центральна виборча комісія встановила, що Комісія за наявності відповідних 

бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів 

призначає перші місцеві вибори та додаткові вибори депутатів не пізніше ніж за 

сімдесят днів до дня таких виборів двічі на рік – на останню неділю квітня та 

останню неділю жовтня. За наявності на кінець бюджетного року залишку 

бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів 

як виняток перші місцеві вибори та додаткові вибори депутатів можуть бути 

призначені на будь-яку неділю грудня, крім останньої.  

Члени Комітету відзначили, що Закон України «Про місцеві вибори» не 

встановлює обмеження в проведенні перших місцевих виборів та додаткових 

виборів депутатів виключно двічі (тричі) на рік та не визначає повноваження 

Центральної виборчої комісії щодо встановлення такого обмеження в проведенні 

місцевих виборів. 

Крім того, члени Комітету звернули увагу, що Центральна виборча комісія в 

черговий раз не призначила перші вибори депутатів сільських, селищних, міських 

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

голів в об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли територіальні 

громади міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного 

значення, а також додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад об’єднаних 

територіальних громад від сільських, селищних територіальних громад, що 

добровільно приєдналися до суміжних міст республіканського в Автономній 

Республіці Крим, обласного значення. На думку народних депутатів України не 

призначаючи місцеві вибори в таких випадках Центральна виборча комісія виходить 

за межі повноважень, визначені Конституцією та законами України. 

Також під час обговорення проблемних питань призначення місцевих 

виборів в об’єднаних територіальних громадах члени Комітету звернули увагу, 
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що Центральна виборча комісія при розгляді звернень обласних державних 

адміністрацій не прийняла рішення щодо призначення перших виборів в окремих 

об’єднаних територіальних громадах або рішення про відсутність правових 

підстав в призначенні таких виборів, таким чином залишивши їх без розгляду, що 

є неприйнятним.  

Члени Комітету також звернули увагу, що Комісія має бути більш публічною і 

відкритою в питаннях висвітлення інформації на своєму офіційному веб-сайті, в 

тому числі щодо звернень обласних державних адміністрацій стосовно призначення 

перших місцевих виборів та додаткових виборів депутатів в об’єднаних 

територіальних громадах і результатів їх розгляду. Це сприятиме повному та 

всебічному інформуванню органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, організацій громадянського суспільства, засобів масової інформації 

та виборців щодо перебігу реформи децентралізації влади в регіонах України. 

Голова Комітету С.Власенко наголосив, що Центральна виборча комісія у 

своїй діяльності має неухильно дотримуватись принципів верховенства права, 

законності, компетентності та професійності. 

Питання обговорено. 

 

За результатами обговорення проблемних питань добровільного об’єднання 

територіальних громад та призначення перших виборів в об’єднаних 

територіальних громадах Голова Комітету С.Власенко запропонував Комітету 

прийняти рішення – визнати роботу Центральної виборчої комісії з організації 

підготовки і проведення перших місцевих виборів та додаткових виборів 

депутатів незадовільною.  

Голова Комітету С.Власенко запропонував також Комітету звернутися до 

відповідних обласних державних адміністрацій щодо інформації представників 

об’єднаних територіальних громад стосовно блокування окремими органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами 

процесу добровільного об’єднання територіальних громад. 

Пропозиції підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету С.Власенко запропонував об’єднати розгляд усіх трьох 

законопроектів (питання порядку денного засідання Комітету №№ 3, 4, 5), які 

стосуються врегулювання окремих питань статусу та розвитку гірських населених 

пунктів в Україні. 

Пропозицію підтримано. 

 

3 - 5 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про: 

- проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів 

(реєстр. № 6439), внесений народними депутатами України М.Княжицьким, 

С.Соболєвим, І.Рибаком, М.Величковичем, В.Лунченком, М.Довбенком; 
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- проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

статус гірських населених пунктів в Україні» щодо посилення державних 

гарантій соціально-економічного розвитку (реєстр. № 6520), внесений народними 

депутатами України В.Івченком, І.Крульком; 

- проект Закону України «Про статус та розвиток гірських населених пунктів 

в Україні» (реєстр. № 7038), внесений народним депутатом України 

А.Лопушанським. 

М.Федорук вказав, що: 

- за визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи законопроект з 

реєстр. № 6439 внесений з метою посилення державних гарантій для населених 

пунктів, які мають статус гірських та високогірних, а також покращення 

соціального захисту громадян України, які проживають в таких населених 

пунктах; 

- за визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи законопроект з 

реєстр. № 6520 внесений з метою розширення законодавчого поля в частині 

посилення державних гарантій соціально -економічного розвитку населених 

пунктів, яким надано статус гірських. 

- за визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи законопроект з 

реєстр. № 7038 внесений з метою посилення державних гарантій для населених 

пунктів, які мають статус гірських та високогірних, а також покращення 

соціального захисту громадян України, які проживають в таких населених 

пунктах. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проекти з реєстр. №№ 6439, 6520, 7038 за наслідками розгляду в 

першому читанні повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання, вказавши, що до них усіх є суттєві зауваження Головного 

науково-експертного управління апарату Верховної Ради України. С.Власенко 

запропонував авторам напрацювати один спільний законопроект, який 

регулюватиме питання посилення державних гарантій для населених пунктів, які 

мають статус гірських/високогірних, а також покращення соціального захисту 

громадян України, які проживають в таких населених пунктах. 

Голова Комітету С.Власенко вказав, що у разі напрацювання авторами 

спільного законопроекту і внесення його на розгляд Парламенту, Комітет 

розгляне його на одному із наступних засідань Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

3. 

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 деяких законів України щодо посилення державних гарантій для 

гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. № 6439 від 12.05.2017), 

внесений народними депутатами України М.Княжицьким, С.Соболєвим, 
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І.Рибаком, М.Величковичем, В.Лунченком, М.Довбенком, 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» – 6 народних депутатів України, «Утримались» – 5 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

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 посилення державних гарантій соціально-економічного розвитку 

(реєстр. №6520), внесений народними депутатами України В.Івченком, 

І.Крульком, 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. 

 

5. 

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

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про статус та розвиток гірських населених пунктів в Україні» (реєстр. № 7038 

від 23.08.2017), внесений народним депутатом України А.Лопушанським, 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. 

 

*** 

 

6. РІЗНЕ 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про перегляд раніше 

визначеної Комітетом дати призначення позачергових місцевих виборів з 



 13 

урахуванням можливого розгляду даного питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України 19 жовтня 2017 року.  

Зважаючи на вимоги частин першої та шостої статті 15 Закону України «Про 

місцеві вибори», Головою Комітету було запропоновано рекомендувати 

Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проекти постанов про 

призначення позачергових виборів окремих сільських, селищних, міських голів з 

реєстр. №№ 6413 – 6413-73, 6555, 6666, 7102, 7103, 5618-20 зі зміною дати 

виборів на неділю 24 грудня 2017 року.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Водночас Голова Комітету С.Власенко наголосив, що оскільки Центральною 

виборчою комісією  12 жовтня 2017 року було прийнято Постанову № 214 «Про 

перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 24 

грудня 2017 року», виникла необхідність відкликати окремі проекти постанов про 

призначення позачергових виборів сільських голів, а саме: 

- проект Постанови про призначення позачергових виборів Михайлівського 

сільського голови Білоцерківського району Київської області (реєстр. № 6413-34 

від 04.07.2017р.); 

- проект Постанови про призначення позачергових виборів Дмитрівського 

сільського голови Казанківського району Миколаївської області (реєстр. № 6413-

37 від 04.07.2017р.); 

- проект Постанови про призначення позачергових виборів Мануйлівського 

сільського голови Козельщинського району Полтавської області (реєстр. № 6413-

39 від 04.07.2017р.).  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що до 

Комітету надійшла відповідь Генеральної прокуратури України з питання щодо 

якого звертався Комітет – щодо можливого перешкоджання діяльності депутатів 

Харківської міської ради. Голова Комітету вказав, що дану відповідь роздано усім 

членам Комітету. 

Інформацію взято до відома. 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що згідно 

Плану роботи Комітету в період з 29 жовтня по 4 листопада 2017 року Комітет за 

підтримки та сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна 
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консолідація в Україні» здійснить ознайомчий візит до Королівства 

Іспанія. Він поінформував, що програму візиту та всю логістичну інформацію 

членам делегації буде надано секретаріатом Комітету до 23 жовтня. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що до 

Комітету звернулась Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» з пропозицією виступити партнером в організації та 

проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Муніципальна 

реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок 

та громадськості», яка відбудеться 8 грудня в Академії праці, соціальних відносин 

і туризму. 

 

Інформацію взято до відома, 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

  Голова Комітету                         ______________              С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

18 жовтня 2017 року 

 

I. Виконання контрольних повноважень 

1. Про інформацію щодо діяльності Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби, атестації з володіння державною мовою кандидатів на посади 

державної служби та притягнення державних службовців до дисциплінарної 

відповідальності за порушення Присяги. 

2. Про обговорення проблемних питань добровільного об’єднання 

територіальних громад та призначення перших виборів в об’єднаних 

територіальних громадах. 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів 

(реєстр. № 6439, н.д. М.Княжицький, С.Соболєв, І.Рибак, М.Величкович, 

В.Лунченко, М.Довбенко). 

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

гірських населених пунктів в Україні» (щодо посилення державних гарантій 

соціально-економічного розвитку) (реєстр. № 6520, н.д. В.Івченко, І.Крулько). 

5. Про проект Закону про статус та розвиток гірських населених пунктів в 

Україні (реєстр. № 7038, н.д. А.Лопушанський). 

III. Різне 

 

 


