
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування  

21 березня 2019 року 

Веде засідання голова Комітету ВЛАСЕНКО С.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добрий день, шановні колеги! На засіданні комітету 

присутні 9 народних депутатів, що відповідно до Закону "Про комітети 

Верховної Ради України" надає мені можливість оголосити засідання 

комітету відкритим.  

Перед тим, як обговорити  проект порядку денного, я би хотів 

привітати Миколу Трохимовича Федорука з днем народження, у нього вчора 

був ювілей. Побажати йому здоров'я, щастя, наснаги і бути таким… 

залишатися таким, який він є сьогодні – молодим і активним. (Оплески)  

Шановні колеги, вам роздали проект порядку денного. Якщо немає 

заперечень, прошу підтримати його  за основу.  

Хто – за? Дякую. Хто –  проти?  Немає. Хто – утримався? Немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Чи є  зміни, доповнення? Да, будь ласка,  Василь Олександрович.    

 

ГУЛЯЄВ В.О. Пятый вопрос по  Татарбунарам. Прошу рассмотреть его 

и не принимать никакое решение и дать возможность зразу же… (Шум у залі) 

Розглянути. Да, розглянути  п'яте питання. раз вже мер приїхав сюди, нехай 

доповість,   розкажуть і відкласти там на слідуючий комітет. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Олександрович.  

Я думаю, що ми це питання  вирішимо під час розгляду, що  з цим всім 

робити. Але оскільки, дійсно, мер є, то відкладати не будемо. Хоча В'ячеслав 

Андронович Негода просив не приймати рішення без його участі. Але це 

просто інформація, яка буде по ходу у нас виникати.  
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Я так розумію, що змін,  доповнень до порядку денного немає.  Була 

пропозиція там просто  специфічно розглянути одне питання.  Тоді хто за те, 

щоб прийняти за основу порядок денний, я прошу голосувати.  

Хто – за? Дякую.  Хто – проти? Немає. Хто утримався? Немає. 

Ми переходимо до першого   питання порядку денного. Про проект 

Закону про внесення змін до статті 46 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" щодо забезпечення гласності та відкритості 

місцевих рад (реєстраційний номер 7071, доопрацьований). Автори – народні 

депутати України. Доповідає Юрій Васильович Бублик, голова підкомітету.  

Будь ласка,  Юрій Васильович. 

 

БУБЛИК Ю.В. Доброго дня, колеги! Вказаний законопроект вже був  

предметом  розгляду на засіданні  комітету  21 березня 2018 року, за 

наслідками якого комітет  рекомендував Верховній Раді України  повернути 

законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, 

є забезпечення виконання статті 5 Конституції України щодо здійснення 

народом влади і через органи місцевого самоврядування шляхом 

передбачення дієвого механізму забезпечення гласності та відкритості 

роботи місцевих рад. Комітет з питань бюджету, за наслідками розгляду 

законопроекту, ухвалив рішення, що законопроект має вплив на показники 

місцевих бюджетів, призведе до збільшення їх витрат. У разі прийняття 

відповідного закону до 15 липня 2020 року він може набрати чинності в 

терміни, визначені автором законопроекту. А після 15 липня 20-го року – не 

раніше 1 січня 2022 року або 1 січня наступного за цим року, залежно від 

часу прийняття закону.  

Комітет з питань запобігання і протидії корупції, проаналізувавши 

даний законопроект, дійшов висновку, що він не відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. Зокрема на думку комітету, положення 

законопроекту звужують права та свободи людини, що дає органам місцевого 
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самоврядування можливості для вчинення низки корупційних дій, а також 

створюють надмірні обтяження для представників ЗМІ, що створить умови 

для виникнення конфлікту інтересів діяльності органів місцевого 

самоврядування та зловживання ними повноваженнями. З огляду на 

зазначене, Комітет з питань запобігання і протидії корупції вважає за 

доцільне повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.   

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України, за результатами аналізу законопроекту, зауважує зокрема, що його 

положення спрямовані переважно на розкриття принципу гласності в 

діяльності органів місцевого самоврядування, в той же час, закладений 

законопроектом, принцип відкритості в роботі органів місцевого 

самоврядування зводиться до забезпечення можливості допуску сторонніх 

осіб на його засідання, що є дещо вужчим за загальноприйняте розуміння 

зазначеного принципу та вимагає коригування. Крім того, Головне 

управління звертає увагу на неузгодженість положень законопроекту між 

собою в частині суб'єктів, що мають право спостерігати за роботою ради та її 

органів і відвідувати їх засідання. Відсутність, всупереч вимогам Регламенту 

Верховної Ради України, фінансово-економічного обґрунтування до 

законопроекту. Враховуючи наведені зауваження Головне науково-експертне 

управління дійшло висновку, що законопроект доцільно повернути суб'єктам 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

Також до комітету надійшла позиція Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування Асоціація міст України, на думку якої 

запропоновані законопроектом зміни потребують уніфікації щодо строків, 

протягом яких зберігаються матеріали засідань ради та її органів, прийняті 

ними рішення. Водночас асоціація вважає, що загалом мета законопроекту є 

позитивною та заслуговує на підтримку. Я рекомендую прийняти 

законопроект за основу, а висловлені зауваження врахувати під час 

підготовки законопроекту до розгляду парламентом у другому читанні. 
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Підкомітет також вважає, що даний законопроект варто запропонувати 

Верховній Раді ухвалити у першому читанні.  

Тут присутній представник групи авторів  пан Олександр Іванович 

Дубінін. Я думаю, надати йому слово. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Васильович. 

Колеги, чи є запитання до Юрія Васильовича? Якщо немає, хто із 

членів комітету хотів висловитись з цього приводу?  

Колеги, прозвучала одна пропозиція. Чи є інші пропозиції? Я просто 

бачу, що багато наших колег членів комітету в складі авторського колективу. 

Я думаю, що ми ж свій законопроект зможемо доопрацювати якось. Нам 

буде тяжко, але ми зможемо це зробити. Немає заперечень, колеги?  

Тоді хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді прийняти 

законопроект, за наслідками розгляду в першому читанні, за основу 

(реєстраційний номер 7071) (доопрацьований)? Хто за таке рішення, прошу 

голосувати.  

Хто – за? Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. 

Рішення прийнято одноголосно.  

Доповідати буде Юрій Васильович Бублик, якщо немає інших 

пропозицій. Хто за таке рішення, прошу голосувати, колеги.  

Хто – за? Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – утримався? Немає. 

Рішення прийнято одноголосно.  

Ми вичерпали це питання порядку денного і переходимо до питання 2 

порядку денного: про проект Закону про стимулювання розвитку регіонів 

(реєстраційний номер 2023а) (автор народний депутат і доповідає заступник 

голови комітету Віталій Семенович Курило). Будь ласка, Віталій Семенович, 

оскільки Андрій Олександрович Река у нас у відрядженні. 
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КУРИЛО В.С. Шановні колеги, шановні присутні! Проект Закону 

України про стимулювання розвитку регіонів (реєстраційний номер 2023а) 

було внесено народним депутатом України Дмитренком 4 червня 2015 року. 

Тому мені дещо дивно, чому він так довго десь лежав і не розглядався ні в 

нас на комітеті, і не було висновків науково-експертного управління також.  

Метою поданого законопроекту у формі нової редакції Закону України 

"Про стимулювання розвитку регіонів" є створення законодавчої основи для 

вдосконалення державної і регіональної політики. І тут у мене відразу 

виникло питання, що це іде як нова редакція закону, але більшість статей з 

того старого закону, вони перенесені в цей закон. Тому перше запитання і 

перший такий, як кажуть, перепона, і це науково-експертне управління також 

підкреслило, що це не зовсім відповідає новій редакції, це швидше внесення 

змін і правок до діючого закону. 

Якщо можна, я зроблю невеличкий екскурс, щоб ви ввійшли в 

проблематику, історичний такий екскурс з цим законом. Відповідний проект 

подавався ще у 2003 році і був прийнятий через 2,5 роки і набув чинності 1 

січня 2006 року. У даному законі, на рівні акту вищої юридичної сили, 

закріплювався такий документ Кабінету Міністрів України, як державна 

стратегія регіонального розвитку, котрий раніше фігурував лише в Указі 

Президента, а також регіональні стратегії розвитку, що затверджувалися 

обласними радами і Верховною Радою Автономної Республіки Крим та 

міськими радами Києва та Севастополя. Другим елементом закону стало 

запровадження угод щодо регіонального розвитку, які укладалися між 

Кабінетом Міністрів і обласними радами. Ці угоди, вони були заключені між 

Кабміном і шести областями, але вони, як кажуть, не пішли і через певний 

час фактично померли, і більше ніхто їх не укладав, ці угоди. Ну, і зазначу, 

що ці угоди, вони носять такий характер, який викликає певні сумніви і веде 

до певної регіоналізації. 

В той же час я б зазначив, що в цьому законі основне це було 

визначення ряду територій, які б підпадали під поняття "депресивних 
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територій" і як би був механізм підтримки таких територій,  щоб вивести їх зі 

стану депресивних. 

Однак ті механізми, які були розроблені в законі, вони не були 

ефективними, і фактично цей закон він на даний момент не діє, тому що 

відповідно до цього закону, якщо взяти, то на сьогоднішній день жодна 

територія, тобто область, вона не підпадає під поняття "депресивної". Хоча, 

на мій погляд, необхідно такий закон мати, тому що у нас ряд територій 

дійсно виглядають достатньо депресивними, особливо ті, які… особливо, 

скажемо, на сьогоднішній день Луганська, Донецька і таке інше.     

Далі що б я хотів зазначити. У законопроекті, який подав автор, 

згадується про державну стратегію регіонального розвитку та регіональні 

стратегії розвитку. Хоча ці питання на сьогодні регулюються по-іншому у 

Законі України "Про засади державної регіональної політики". І тут цей 

законопроект, який пропонується він багато в чому пересікається з уже 

діючим Законом "Про засади державної регіональної політики". І тут немає, 

на жаль, узгодження з цим діючим уже законом. 

В законопроекті вилучається із обігу поняття "угод" щодо 

регіонального розвитку, про який я говорив, і це, мабуть, нормально. В той 

же час у законопроекті немає такого поняття, як "громади", які зараз 

фактично заміняють райони. Але зрозуміло, що законопроект подавався в 

2015 році, коли ще фактично  громади, закон тільки був прийнятий про 

громади, але їх не  існувало, і  цей закон зовсім  не враховує наявність  

об'єднаних територіальних громад.  

Крім того, я б зазначив, що, мабуть, одне  з найслабших місць в цьому 

поданому  законопроекті, це те, що  закон підміняє  собою певні акти  

Кабінету Міністрів, коли в законі виписані формули, математичні формули, 

які… за якими б визначати території: вони є депресивними чи не 

депресивними. І це обтяжує закон і це, на мій погляд, не є об'єктом іменно  

законодавства.  
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Критичний висновок щодо  цього законопроекту висловило Головне  

науково-експертне управління. Воно наводить цілий масив зауважень 

обсягом  в 9 сторінок всього лише по 12 статтям цього законопроекту.  По 

ряду я з них…  по ряду   цих зауважень  я  вже вам говорив. 

Загалом науковою експертизою пропонується повернути даний 

документ на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи, і я би 

також пропонував повернути законопроект  автору на доопрацювання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Семенович.  

Колеги, чи є запитання  до Віталія  Семеновича? Якщо немає, хто би 

хотів  висловитися з цього приводу?  

 

______________.  Підтримати…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, насправді, дійсно, закон  2015 року  без 

урахування всіх, і я погоджуюся з тими зауваженнями, які зазначив Віталій 

Семенович, і, напевне, дійсно, в законах, може, формулу й писати не треба. 

Да, це абсолютно точно.  

Колеги, чи є інші пропозиції? Тобто була пропозиція одна – повернути 

суб'єкту законодавчої ініціативи.   

А скажіть мені, будь ласка,  чи є  Олег Миколайович Дмитренко, автор. 

Немає.  Ну значить, немає. Тобто, якщо інших пропозицій нема, колеги, хто 

за те, щоб  повернути законопроект  автору на доопрацювання? Хто за таке 

рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – утримався? 

Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

Ми вичерпали запитання порядку денного. І переходимо до третього 

питання: про проект Постанови про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Львівської області і зміни встановлення меж 

Сокальського району Львівської області (реєстраційний номер 8292). Автори 

група народних депутатів. Доповідає ювіляр Микола Трохимович Федорук.  
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ФЕДОРУК М.Т. Дякую.  

Я також хочу віддати пас вам, Сергій Володимирович, тому що хочу 

звернути увагу членів комітету, що серед авторів цього законопроекту є і 

голова нашого комітету. Тому будьте обережні при… 

(Загальна дискусія) 

 Це так. А якщо серйозно, то, якщо розказати в чому суть даного 

законопроекту, що місто Червоноград – це шахтарське місто, і міська рада 

побудована в тому числі по методу "матрьошки": туди входить і декілька рад, 

здається, якщо мені не зраджує пам'ять, Соснівка, Гірник, які є в складі цієї 

"матрьошки".  

Пропонується вилучити із складу міста Червоноград територію села 

Соснівка. Тому для цього пропонується зробити зміни в межах Сокальського 

району: передати в Сокальський район, і там буде створена об'єднана 

територіальна громада. Таке рішення в принципі прийнято. Я хочу, щоб ми 

визначились, комітет визначився, тому що документи всі є, крім одного, нема 

проекту землеустрою. Ми зазвичай не приймали рішення остаточне без 

проекту землеустрою району. Хоча були і винятки, коли ми розглядали 

питання по Донецькій і Луганській областях. Тому прошу визначатися, яке 

буде рішення комітету з цього приводу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Микола Трохимович.  

 

ФЕДОРУК М.Т.  Не встигли зробити. 

 

______________. Що районна влада каже? 

 

ФЕДОРУК М.Т. "За". І обласна "за".  

 

______________. Якщо районна влада "за"… 
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______________. (Не чути) 

  

______________. То в принципі проект… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, будь ласка, Віталій Семенович.  

 

КУРИЛО В.С. Я прошу, колеги, я -  "за". Але, от дивіться, ми один раз 

приймали зміни меж, я доповідав, по Донецькій області, і трішки помилилися 

в цифрах, і потім прийшлося по-новому ставити в порядок денний, і по-

новому все це переглядати і таке інше. Ми то можемо зараз прийняти, але 

туди вже в зал воно повинно йти, тільки коли є точно визначені межі, інакше 

вони нічого не зроблять, якщо немає визначених чітко меж, то це буде 

недійсний документ. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Семенович. 

Колеги, чи є ще запитання до Миколи Трохимовича? Немає. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. (Не чути)  

  

ФЕДОРУК М.Т. Справа в тому, що для того, як це, настоятельно, по 

проханню і заступника Голови Верховної Ради, автора законопроекту, і те, 

що ми вже розглядали один раз законопроект, коли там були  і Соснівка, і 

Гірник, в складі не було згоди певної. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Трохимович. 

Там була проблема, пов'язана з тим, що в первинній редакції документа  

була внесена низка населених пунктів, по яким не було  згоди. Зараз по всіх 

населених пунктах є згода, є рішення районної ради, є рішення обласної 

ради. Єдине чого нема, дійсно, нема єдиного документа. Я запропонував би  
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комітету пристати на пропозицію Віталій Семеновича Курила, сьогодні це 

рішення підтримати в цілому, але перед винесенням до залу Верховної Ради 

вимагати, щоб  був проект землеустрою. І тоді, мені здається, що ми вийдемо 

із ситуації, немає у нас жодного питання. 

Колеги, є ще якісь інші пропозиції? Хто за цю пропозицію, прошу 

проголосувати. Хто – за? Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – утримався? 

Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

І Микола Трохимович тоді доповідає, якщо немає зауважень. Хто за 

таке рішення, я прошу проголосувати. Дякую. Хто – проти? Немає. Хто – 

утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

Ми вичерпали це питання порядку денного.  

І, шановні колеги, у нас залишилося два питання порядку денного, 

обидва питання щодо адміністративно-територіального устрою, це 

віднесення міста Бучач Бучацького району Тернопільської області до 

категорії міст обласного значення і про віднесення міста Татарбунари 

Татарбунарського району Одеської області до категорії міст обласного 

значення.  

Я би запропонував обговорити обидва питання, оскільки вони  

пов'язані своїм змістом, обговорити в рамках, як одне питання. Єдине, що 

В'ячеслав Андронович Негода дуже просив, що він хотів висловитися з цього 

приводу. У нас приїхали, я так розумію, представники Татарбунар. І за 

наслідками обговорення і розгляду тоді прийняти рішення, коли і як ми 

будемо голосувати – чи одразу, можливо, по одному населеному пункту, а по 

іншому, я так  розумію, що за будь-яких прийдеться перенести розгляд. Або 

проголосуємо по обох, я не знаю.  

 

ФЕДОРУК М.Т. Є, а мер і Бучача є, і є депутат саме від… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, немає жодних питань. У мене єдине 

застереження з цього приводу є, я просто його доводжу до вашого відома. 
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Воно пов'язане з тим, що В'ячеслав Андронович Негода хотів бути особисто  

присутнім під час розгляду цього питання. А далі комітет… А це ж питання 

принципове –  віднесення до категорії міст обласного значення, там, де немає 

об'єднаної територіальної громади. І я, до речі, нагадаю всім колегам, що ми 

приймали рішення, що ми цього не робимо, і для того, щоб це рішення зараз 

переглянути, нам треба 9 голосів "за". Не більшість від присутніх, а 9 голосів 

"за", оскільки ми міняємо попереднє рішення комітету. У нас зараз присутньо 

10 людей.  

Тому, колеги, я запрошую до  обговорення по обох питаннях Миколу 

Трохимовича Федорука. Будь ласка,  Микола Трохимович. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Я думаю, Сергій Володимирович, ви це детально 

розповіли, і ці питання вони абсолютно одинакові, ідентичні. І населення в 

цих поселеннях, кількість приблизно однакова по 10 тисяч. І ми перед 

комітетом засідання неформально говорили про те, що при статусі міста 

отримання статусу міста обласного значення має свої плюси, як в Біляївці, 

так має свої мінуси, як в Балті. І сьогодні Балта вже не рада, що вони дали їм 

статус міста обласного значення, створивши об'єднану громаду, вони стали 

отримувати субвенцію, освітню субвенцію, значно меншу на мільйони 

гривень, ніж якби вони були сільською об'єднаною територіальною 

громадою. Тому це інформація і для колег голів цих міст, і для нас.  

Що стосується – ви правильно також сказали, Сергій Володимирович, - 

у нас є рішення комітету про те, що ми не розглядаємо питання надання 

статусу без створення об'єднаної територіальної громади. Створюється 

об'єднана територіальна громада – ми в якості морального стимулювання 

приймаємо рішення про надання, при бажанні, місту, центру цієї громади 

міста обласного значення. 

Тому на розгляд комітету. Давайте обговоримо ці два питання, 

послухаємо, раз приїхали представники, послухаємо колег, і яке рішення, 
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можливо, ми, дійсно, його просто обговоримо, рішення сьогодні приймати не 

будемо. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Трохимович. 

Є запитання до Миколи Трохимовича? Колеги–члени комітету, хто 

хотів висловитись?  

Якщо ні, то тоді, я так розумію, що у нас присутній міський голова 

міста Бучач Бучацького району Тернопільської області Йосип Михайлович 

Мосціпан. 

 

МОСЦІПАН Й.М. Дякую. 

Шановний головуючий, шановні депутати, я представляю древнє місто 

Бучач на Тернопільщині. Саме древнє, тому що воно, перша письмова згадка 

датується 1260 роком. В цьому році ми будемо відзначати 759-у річницю з 

дня заснування нашого міста.  

Цей, такий солідний, вік нашого міста зумовив те, що місто багате 

пам'ятками архітектури, культури, історії. У нас надзвичайно багато туристів 

є, особливо з Польщі, і також з Ізраїлю. Пов'язано це з тим, що до Другої 

світової війни біля 50 процентів жителів міста Бучач складали євреї. Тепер 

вони приїжджають до нашого міста на могили своїх потомків. 

Крім цього, в Бучачі народився і… Предків. В Бучачі народився 

відомий лауреат Нобелівської премії Йосеф Шмуель Агнон. Не кожне місто 

районного центру може похвалитися тим, що має лауреата Нобелівської 

премії. І одна із вулиць, де він проживав, названа його іменем. Встановлено 

також погруддя Агнону. І, звичайно, туристи завжди з радістю сюди 

приїжджають. Приїжджають багато туристів з Польщі. У нас є славнозвісна 

пам'ятка історії, так звана Золота липа, під якою в 1672 році був підписаний 

Бучацький мир між турками і поляками, який поділив в той час місто на дві 

частини –  на турецьку частину і на польську частину. Також в  1683 році в 
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нашому місті побував король Речі Посполитої Ян ІІІ Собеський. Бучачани 

пам'ятають це, встановлена меморіальна дошка, і туристи з радістю завжди 

приїжджають.  

В період радянської доби місто  було надзвичайно промисловим, 

працювало ряд потужних промислових  підприємств. На жаль, на 

сьогоднішній день  деяких з них вже     немає, деякі не працюють,  але все ж 

таки для  такого невеличкого міста ми сьогодні маємо і хлібозавод, і 

комбікормів колишній завод, і  спиртзавод, і славний завод "Галіція 

дистилері", який випускає коньяки "Гринвіч", "Бучач", так само не кожне 

місто може похвалитися такими… такою продукцією.   І славнозвісне у нас 

товариство  "Бучачагрохлібпром", яке обробляє біля  25 тисяч гектарів землі, 

має тварин, три тваринницьких потужних комплекси; це є робочі місця,  це є 

податки. Хотілось би утримати місто своє, щоб воно таким залишалося  

потужним, і створити… зробити, щоб воно  було обласним, мало статус 

обласного значення. Після цього можна буде розглядати питання створення 

району  Бучачського, бо при всіх владах – і при Австро-Угорщині, і при 

Польщі, і при радянській владі –  Бучач завжди був районним центром. 

Хотілось би його залишити при нашій українській  державі, щоб було… 

Пропонуємо… Просимо, вірніше, вас посприяти в цьому.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Йосип Михайлович.   

Я так уже розумію, що  одне із наступних виїзних засідань комітету 

буде у вас  в Бучачі.  

 

МОСЦІПАН Й.М.  На коньячному заводі. Так, запрошуємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви так рекламували місто, що просто захотілося 

приїхати. 
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______________.  Може Татарбунари… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але у мене просте питання до вас, Йосип 

Михайлович.  Скажіть, будь ласка,  а чого нема там у вас об'єднаної  

громади? 

 

МОСЦІПАН Й.М. Ну, у нас поки на Бучачині є тільки  дві громади 

об'єднані. Ми  прийняли рішення в сесію, більше націлюємося на місто 

обласного значення. Все ж таки на Тернопільщині на сьогоднішній день є 

створено  49  територіальних громад, і це ще не кінець. Я думаю, що ще буде 

20-25. А міст обласного значення всього-на-всього тільки 4, це включаючи 

Тернопіль: Тернопіль, Кременець, Чортків, Бережани. Ми б хотіли бути не 

гіршими від них.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  

Я запрошую до слова Татарбунарського міського голову Андрія 

Петровича Глущенка. Будь ласка, Андрій Петрович.  

 

ГЛУЩЕНКО А.П. Шановні депутати… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилинку…  

 

ГЛУЩЕНКО А.П. Шановні депутати Верховної Ради України, 

звертаюсь до вас з проханням від імені громади міста Татарбунари… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна трошки тихше, бо… трошки тихше.  

 

ГЛУЩЕНКО А.П. …щодо віднесення міста Татарбунари до категорії 

міст обласного значення.  
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Місто Татарбунари є адміністративним, господарським та культурним 

центром Татарбунарського району, одним із найбільших районів Одеської 

області. Географічно являється центром Бессарабії, відіграє роль важливого 

транспортного транзитного вузлу у зв'язку з вигідним розташуванням вздовж 

автошляху Одеса-Рені, який є частиною одного з міжнародних транспортних 

коридорів. Місто має багату історію, самобутню культуру і невикористаний 

туристичний потенціал.  

Саме головне. Основою метою отримання статусу міста обласного 

значення є єдина можливість утворення вже в поточному році об'єднаної 

територіальної громади з урахуванням інтересів всіх населених пунктів, які 

увійдуть до неї. Татарбунарська міська рада ще у 2014 році прийняла своє 

рішення про створення об'єднаної громади з центром в місті Татарбунари і 

запропонувала всім сільським радам увійти до складу цієї громади.  

Але з вирішенням цього питання з'явились певні труднощі. Справа у 

тому, що частина населених пунктів, які межують з містом, являються 

селами з компактним проживанням національних меншин (молдаван, болгар, 

росіян) і не мають ніяких намірів об'єднуватись з нами через свою 

національну складову. А інша частина населених пунктів, які дали свою 

згоду на створення об'єднаної територіальної громади з містом Татарбунари, 

не межують з нашим містом і територіально відірвані від нас новоутвореної 

Лиманської об'єднаної територіальної громади.  

Не маючи оптимального виходу з цієї ситуації, Татарбунарська міська 

рада розпочала в 2018 році процедуру віднесення міста Татарбунари до 

категорії міст обласного значення, що відразу стало поштовхом для 

національних сіл Борисівка, Глибоке та Баштанівка з компактним 

проживанням молдавського населення передивитись свою позицію 

неприєднання до міста. Сьогодні ці села письмово підтвердили свою 

готовність приєднатись до нас у випадку надання місту Татарбунари статусу 

обласного значення. Цю готовність вони пояснюють тим, що саме в таких 
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умовах збільшення фінансово-економічних можливостей міста забезпечить 

стабільність та контрольованість ситуації в їхніх населених пунктах.  

Шукаючи вихід із цієї ситуації, ми звернулись по допомогу до 

Асоціації міст України і отримали від неї підтримку. Асоціація вважає, що 

єдиним шляхом утворення об'єднаної територіальної громади з центром у 

місті Татарбунари є надання місту статусу обласного значення.  

Отже, надання місту Татарбунари статусу міста обласного значення 

забезпечить утворення потужної об'єднаної територіальної громади з 

центром у місті Татарбунари; дозволить збільшити темпи економічного, 

гуманітарного розвитку місцевої території; допоможе зберегти унікальну 

історію та культуру цієї місцевості; посилить її туристичний потенціал.  

Саме тому ми просимо вас, шановні депутати врахувати нашу 

аргументовану позицію і позитивно вирішити питання про віднесення міста 

Татарбунари до категорії міста обласного значення.  

Дякую вам за увагу та розуміння.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрію Петровичу.  

А є хтось від Асоціації міст? Просто мені не зовсім зрозуміла логіка, 

яка була принаймні оголошена, що спочатку… Да, будь ласка. Що спочатку 

створюємо… Що спочатку отримуємо статус міста обласного значення, а 

потім створюємо об'єднану громаду. Тобто логіка, по-моєму, трошки з 

точністю до навпаки закладена в Закон про об'єднання. Я…  

 

________________. Андрій Петрович трошки посилив нашу позицію в 

цьому питанні. Ви маєте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто у вас позиція м'якша?  

 

________________. М'якша. Ви маєте лист від нас.  
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Ну, я б хотів що сказати, ми пам'ятаємо про цю позицію, до якої колись 

прийшли, ще до утворення або під час процесу утворення ОТГ статусу міста 

обласного значення не надавати. З іншого боку, це відбулося до того, якщо 

мене пам'ять не зраджує, коли був запроваджений механізм утворення 

громад через приєднання. І він застосовується саме ефективно сьогодні, коли 

центром громади є місто обласного значення. Через те, мені здається, що 

комітет міг би повернутися до розгляду цього питання, до перегляду позиції, 

з врахуванням саме такої ситуації, чи не варто її переглянути. І там, де є 

проблеми з утворенням об'єднаних територіальних громад звичайним 

шляхом, там, можливо, іти через, перше, спочатку надання статусу міста 

обласного значення з тим, щоби надалі процес міг піти через процес 

приєднання. Так як от сьогодні ми бачимо ситуацію з Татарбунарами. Це те, 

що  я міг би сказати з цього приводу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Да, будь ласка, Василь Олександрович.  

 

ГУЛЯЄВ В.О. Там трошки така ситуація, то есть ми всі були на 

Бессарабії, і ми там бачили, що там був дуже поганий приклад, були 

приклади других громад, які зробили маленькі, вони неспроможні. І люди 

побачили, що щось не так. І коли создали цю громаду, Лиманську, вона 

перекрила Татарбунарам проход до тих сіл, які хотіли до них приєднатись. 

Сьогодні, в чому тут суть, молдавські села сказали, якщо ви будете обласним 

значенням, тоді ми до вас приєднаємось, а не будете – не приєднаємося. Що 

цим людям можна сказати? І тут мер каже, от хотів би зробити так. І це 

унікальний випадок, це унікальний випадок. Тут, мабуть, було би доцільно 

зробити Татарбунари городом обласного значення, тоді би приєднались би і 

молдавани, і гагаузи, і всі. От так вони хотять. Це дійсно є унікальний 

випадок цієї ситуації. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Василь Олександрович.  

 

ГУЛЯЄВ В.О. Лиманська, Лиманська, да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Василь Олександрович.  

У мене єдине питання, чи всі молдавани приєднаються тоді? Це ж 

важливе питання. Це ж важливе питання.  

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Ні, якщо получать статус  столиці України, то тоді 

приєднаються всі молдовани. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Шановні колеги, у нас присутній генеральний директор Директорату з 

питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади 

та адміністративно-територіального устрою Міністерства регіонального 

розвитку Сергій Іванович Шершов.  

Сергій Іванович, декілька слів.  

 

ШЕРШОВ С.І. Доброго дня всім! Перед початком реалізації Закону 

"Про добровільне об'єднання територіальних громад" комітетом було 

прийнято рішення про доцільність приймати рішення щодо надання статусу 

міст обласного значення містам районного значення, оскільки це б… не 

приймати такого рішення, оскільки це б знімало стимули певні до об'єднання 

територіальних громад. Доказом цих слів є те, що на сьогоднішній день із 

240 міст районного значення 100 уже на сьогоднішній день є центрами 

об'єднаних територіальних громад і десь близько, така ж сама кількість 

включені до перспективного плану формування територій громад. І в 

принципі є всі можливості для того, щоб здійснювати процедуру об'єднання. 

За виключенням так само,  як і Татарбунари, 22 міста районного значення у 
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нас ще, на жаль, на сьогоднішній день немає позиції ні обласної ради, ні 

обласної адміністрації. Тобто там ідуть у нас сіра зона, білі пятна.  

Крім того, хочу зазначити, що, з одного боку, вилучення із районів 

районних центрів, які, як правило, міст районного значення, там 

сконцентровано 70 відсотків бюджетоутворюючих підприємств району, 

негативно вплине на розвиток території району в цілому. Існує певний ризик, 

що міста районні центри, які набудуть статус міста обласного значення, не 

будуть мотивованими приймати рішення щодо подальшого приєднання до 

себе дотаційних сільських рад, які сконцентровані біля міст районного 

значення. З іншого боку, є випадки, коли навколо міст, незалежно від їхнього 

статусу чи це міста обласного значення, чи це міста районного значення, уже 

утворені об'єднані територіальні громади. Що призвело до того, що 

неможливо містам приєднувати сільські території. Ну такий самий от 

випадок із створенням Лиманської об'єднаної територіальної громади.  

Разом з тим, хочу підкреслити, що питання стосується всіх без 

виключення міст районного значення, в яких з тих чи інших причин не 

вдалося провести об'єднання. Якщо сьогодні буде прийнято рішення, а вже 

єсть домовленість про те, що рішення не буде прийнято, по тих… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема такої домовленості, я вам як голова комітету 

заявляю.  

 

ШЕРШОВ С.І. Ні, ну кінцевого рішення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я ще раз підкреслюю, такої домовленості немає. 

Ми просто коли обговорювали порядок денний, така пропозиція прозвучала. 

А рішення будемо приймати за наслідками обговорення. 

 

ШЕРШОВ С.І. Так, добре. То має бути прийняте рішення і по інших 

містах, зрозуміло, районного значення. Ну і насамперед, хотілося б націлити, 
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що це потребує додаткового обговорення на комітеті, оскільки вирішення 

цього питання та подальше просування реформи можливо за умови 

прийняття Закону України про засади адміністративно-територіального 

устрою, який вже був схвалений комітетом, а також законопроекту 

(реєстраційний номер 9515), який комітетом ще не розглядався, щодо 

вирішення питань адмінтерустрою на базовому та субрегіональному рівні. 

Прийняття цих законопроектів нівелює на законодавчому рівні поняття міст 

обласного (районного) значення, дасть однакові можливості для подальшого 

розвитку територіальних громад. Така позиція.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Іванович.  

Хто із колег ще хотів висловитись? Да, будь ласка. Єдине, що 

представляйтесь, бо у нас стенограма йде електронна.  

 

ЛЮШНЯК М.В. Доброго дня. Микола Люшняк, 166 округ, Бучач на 

Татарбунарщині, Монастирище на Гусятинщині.  

Шановний пане головуючий, шановні члени комітету! Шановні колеги 

народні депутати, присутні, мери! Ви знаєте, піднімається зараз важливе 

питання двох міст, життєдіяльність їх, майбутнє. Багатьом дали дорогу, цей 

комітет дав дорогу в майбутнє. В багатьох міста змінились, і сьогодні шанс 

такий просто забирати в людей про те, що ми говоримо, що ми даємо 

повноваження саме органам місцевого самоврядування, я би вважав політику 

міністерства тут трошки неправильною. Наприклад, в Бучацькому районі ми 

хочемо зберегти район і створити одну об'єднану територіальну громаду, 

зберегти лікарню, будинки культури, школи, щоб функціонувала громада 

повноцінно.  

Але сьогодні місто, яке більше 700 років кожне сторіччя записало  

назву свого міста в історію не тільки України, але і всього світу, як ми маємо 

відреагувати, коли нашим землякам дають зелене світло, а нам включають 

червоне? Я вважаю, що Верховна Рада  має можливість дати спробу тим, хто 
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хоче розвиватись, хто хоче покращити добробут свого життя, хто хоче 

піднести свій статус, дати їм можливість це зробити, а не зарубати. Ми 

розуміємо, що в 20-му році закінчиться процес децентралізації, і ми ввійдемо 

в другий виток. Але, якщо людина бажає робити, якщо людина хоче робити 

комфортне місто для себе, для своїх містян, чому сьогодні ми, Рада, обрана 

українським народом, ми протирічимо народу, нашому українському народу, 

який дав нам цей мандат?  

Я розумію, що міністерство сьогодні каже, це недоцільно, дайте 

пожити цим людям хоть один рік, хоть один рік побути містом обласного 

значення. Яке ви маєте право сьогодні це не дозволяти і говорити про якісь 

кулуарні домовленості? Я вважаю це неправильним. 

Тому я просив би голову і членів комітету, якщо сьогодні комітет не 

готовий, перенести це рішення, але пам'ятаймо, можливо,  ми змінюємо долі 

міст. Чи маємо ми на це право, змінити негативно чи позитивно? Місто хоче 

жити, хоче бути кращим, їм треба давати цю можливість. І тому прошу не 

приймати поспішних рішень. І вважав би, якщо Кабінет Міністрів завжди 

слухався народних депутатів, думаю, що наша співпраця завжди була б 

трішки кращою. А дана позиція ваша незрозуміла.  

Тому просив би вас відкласти дане питання і прийняти дійсно 

правильне рішення, яке потрібно цим містам, в даному це місто Бучач і місто 

Татарбунари. 

Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Олексій Олексійович Гончаренко, потім –  Олена Петрівна Бойко. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Перше, я хотів сказати, ми нікому червоне світло 

не вмикаємо, ми з повагою ставимося до всіх громад, які до нас звертаються, 

завжди все розглядаємо, тому я не знаю, що тут ви мали на увазі. 
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Я хотів би, особисто я, підтримати колегу Гуляєва, який пропонує 

перенести Татарбунари, бо колега пропонує. З поваги до колеги, я готовий це 

зробити.  

Що стосується Бучача, я особисто сьогодні готовий голосувати "за". 

Якщо треба, можу навіть запропонувати це. Я до кінця не зрозумів вашу 

позицію, ви просите сьогодні розглядати чи не розглядати? Тоді я, що 

стосується Бучача, готовий голосувати "за", а по Татарбунарах є пропозиція 

перенести, я також це підтримую. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Олексійович. 

Олена Петрівна Бойко. 

 

БОЙКО О.П. Шановні колеги, ще раз хочу підтримати пропозицію 

щодо не приймати сьогодні рішення і перенести на наступне засідання для 

того, щоб почути думку Негоди, оскільки це його була пропозиція, і я думаю, 

що вона має бути виваженою, ми маємо прийняти рішення обґрунтовано. Це 

перше. 

Друге. абсолютно підтримую нашу позицію стосовно того, що реформа 

добровільного об'єднання громад буде під загрозою, якщо ми почнемо давати 

зелене світло і давати можливість, і змінювати своє рішення стосовно того, 

щоб робити районні міста містами обласного значення.  

По-третє. Наш законопроект 8051, який ми з вами підтримали, і він 

готовий до розгляду в залі, стосовно засад адмінтерустрою, він вже 

передбачає те, що у нас не буде міст, це те, що говорив пан Шершов 

сьогодні, не буде міст районного чи обласного значення. Не буде такої 

градації, будуть всі – міста. 

По-третє. Для чого потрібно, давайте говорити відверто, сьогодні вам 

статус міст обласного значення? Елементарно: для того, щоб перейти на 

прямі бюджетні відносини з державним бюджетом. Все в ваших руках з 15-го 
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року, Закон про добровільне об'єднання надає такі пріоритети і не тільки такі, 

держава підтримує і іншими плюсиками для тих, хто об'єднався. Все в ваших 

руках. Ми дали зелене світло. Я категорично не підтримую думку колеги, що 

ми комусь даємо червоне світло.  

І третє. Якщо у нас досі немає Закону 8051, ми вирішуємо питання 

адмінтерустрою відповідно до, на жаль, застарілого законодавчого… 

нормативно-правового акту, який ще був прийнятий Українською РСР. Так, 

це, на жаль. Президією Української РСР, на жаль. Але тим не менше іншого 

немає тому я цитую. "Класифікацію адмінтерустрою відповідно до пункту 7 

до категорії міст обласного підпорядкування належать міста, котрі є 

економічними, культурними центрами, мають розвинуту промисловість, 

комунальні підприємства, значний державний житловий фонд з кількістю 

населення понад 50 тисяч чоловік…" і так далі.  

Тому, шановні колеги, давайте перенесемо дискусію, і це буде 

конструктивно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Петрівна.  

Віталій Семенович Курило.  

 

КУРИЛО В.С. Я думаю, нормальна дискусія у нас абсолютно. І я 

підтримую ініціативу цих населених пунктів рухатись кудись. Але проблема 

в одному, що вони стовідсотково засиділись на старті. Бо в мене в окрузі є 

точно такі містечка, три таких містечка, і всі ці три містечка не створили 

об'єднані територіальні ,громади застрягши на старті, втративши темп. А 

тепер уже до них не хочуть іти, і це призводить до того, що вони вже готові 

щось змінювати, бо становляться утримувачами районів фактично з 

осколками, але не можуть нічого зробити, і знаходять цей варіант – місто 

обласного значення. Але при цьому ми всі знаємо, члени комітету і хто 

займається цією реформою, що наступний етап прийняття нами закону і 

ліквідація цієї категорії міст районного і обласного значення, і всі повинні 
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ввійти в громаду. Це просто повинні всі мери міст, депутати зрозуміти, що 

громади – це вже невідворотнє. І інша справа, треба думати, що робити з 

тими містами, які в оточенні громад і не можуть їх фактично створити. 

Тому підтримуючи вашу ініціативу як позитив, все-таки я вважаю, що 

трішки не тим шляхом на даний момент ви йдете. Вам треба однозначно  це 

створювати громади. Ви одержите той же самий статус по фінансам, по 

всьому, що місто обласного значення. Бо у міста обласного значення немає 

перспективи, як немає перспективи при створенні громад і  в районів як 

таких. Я думаю, в любому випадку наступна Верховна Рада, вона внесе зміни 

до Конституції і ліквідує поняття районів як таких. Або зробимо ті райони, 

які не впливають на нинішнє життя. 

Я підтримую пропозицію колег перенести розгляд цього питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Віталій Семенович.  

Олександр Володимирович Дехтярчук. 

 

ДЕХТЯРЧУК О.В. Коротко. Перш за все, я без питань готовий 

проголосувати за статус, хоча зрештою це нічого не вирішує, бо абсолютно 

погоджуюсь з колегами, що в майбутньому у адміністративно-

територіального устрою шансів жодних немає.  

Мене стурбувало інше, я з повагою ставлюсь до пана Миколи, але я 

боюся створення громади розміром в один район, це така "банка зі 

шпротами", як правило, такі утворення мають одну єдину мету: збереження 

нинішньої верхівки району на посадах. І там, де створюють один район, це 

бажання просто бути вічними і сидіти, і, вибачте, законсервувати… Я 

противник цих речей, і треба було б подивитись, що там у перспективному 

плані намальовано і куди цей район взагалі планує рухатись. Шкода, бо 

втратили багато коштів і підйомні, які громади отримували 4 роки, значними 

коштами, а це все кошти в розвиток громади.  
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Але я ще хочу доповісти комітету, що в нас присутній Ганущак, на 

форумі у Львові він отримав новий статус (я не знаю, чи Сергій 

Володимирович знає) євангеліста децентралізації, його оголосили. І я думаю, 

що без його думки в даному фундаментальному питанні ми обійтись не 

можемо. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Володимирович. 

Юрій Іванович давно просить слово, але просто, поки члени комітету 

виступають, то виступають члени комітету. 

Шановні колеги-члени комітету, хто ще хотів висловитись? Якщо 

ніхто, то тоді Юрій Іванович Ганущак, будь ласка, бо він давно просив слова. 

 

ГАНУЩАК Ю.І. Панове, давайте… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо вони "п'ятидесятники", то що ж ми їм зробимо? 

 

ГАНУЩАК Ю.І. Ні-ні, ну, таке… Я не хочу ні батьком бути, ні 

євангелістом, тому що там зразу виникає питання, хто мама, хто… Не треба. 

Дивіться, у нас, крім формування базового рівня, треба всім пам'ятати, 

що буде ще формуватися субрегіональний рівень. Ми практично дійшли до 

цієї позиції, Мінрегіон працює над методикою, яким чином формується 

субрегіональний рівень.  

Субрегіональний рівень – це ті речі, які передбачають, дійсно, 

концентрацію саме виконавчої влади, тобто там створюються територіальні 

органи виконавчої влади. І в цьому відношенні чомусь існує на місцях 

оманлива така думка, що якщо в мене буде центр району, то, значить, 

потечуть туди гроші рікою і тому подібне. А далі шукається привід: а як же ж 

так, щоб в мене став центр району? От один із способів – це є, ну, надання 

статусу, хоч якого-небудь статусу.  
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Тобто ми уже бачили, що надання Балті статусу насправді обернулося 

для нього тільки фіаско. Тобто от оце прагнення щось таке отримати, щоб, 

ну… воно абсолютно алогічне, тому що для сільської місцевості люди 

отримують більші привілеї, знаєте, там норми інші, все і так далі; для міської 

– навпаки. І нам потрібно якось ці питання, ну, роз'яснювати, тому що 

майбутні райони – вони будуть мати абсолютно інший статус, і в цьому 

відношенні ні статус обласного  значення, ніякого іншого, там абсолютно 

інша логіка  вибору як районів, так і районних центрів. 

Щодо Бучача. Я  хотів би, щоби ви звернули увагу: не йдеться  про 

створення громади в рамках цілого району, що у перспективному плані саме 

так, а йдеться про створення району як громади, а це уже дуже загрозливо. В 

свій час ми дали статус  місту Бережани (місто, яке не має навіть  20 тисяч), і 

зараз повністю рве, і ми не можемо дійти до  згоди, тому що реально 

формування  у Тернопільській області виходить найбільш оптимальне трьох 

районів. Но тільки через те, що ми надали місту, яке фактично  не  може бути 

по своєму  потенціалу майбутнім районним центром статус обласного, 

з'явилися підстави для того, щоби… щоб казати: якщо  їм дали, то чому й 

мені не може бути в перспективі районний центр.  

Тому якраз треба дивитися через призму от цієї… оцього,  от оцих 

майбутніх сентенцій. Я розумію, коли є  думка така, що тільки цей момент  

дасть можливість  розформувати Лиманську громаду, яка є… яка збиткова, 

неспроможна, і фактично зробити  велику громаду, це в принципі вітається, 

хоча ми в такому разі маємо прийняти загальне рішення про  те, що такі 

випадки можуть розглядатися.  Але всі інші випадки, я вважаю, що це  

абсолютно було неправильно, я в цьому відношенні  підтримую пані Олену  

Бойко.  

Дякую.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Іванович.  
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Подивившись на питання через призму сентенцій, можу сказати, що у 

нас було дві пропозиції. У нас була пропозиція розглядати це питання зараз, і 

була  пропозиція  відкласти розгляд цього  питання. Тим більше з 

урахуванням того, що  про це просив В'ячеслав Андронович Негода. 

Пропозицію  розглядати це питаннязараз висловив  Олексій Олексійович 

Гончаренко.   І я просто, звертаючись до нього, йому нагадую, що нам для 

позитивного вирішення цього питання треба 9 голосів із 10 сьогодні. Тобто 

чи ви наполягаєте на тому, щоб розглядати зараз, Олексій Олексійович? 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Давайте проголосуємо.  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, але якщо воно, то ми його другий раз не вносимо 

тоді.  

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Чого? 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді нове питання у нас тоді буде абсолютно, яке ми 

будемо розглядати по-новій, просто, щоб ми його не спалили, при віднесенні 

міста Бучач до… 

 

_______________. Логічно відкласти розгляд. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми зробимо по-інакшому, колеги. Хто за те, 

щоб відкласти розгляд цього питання, прошу проголосувати. Нам треба 

половину від присутніх. Дякую. Хто – проти? Хто – утримався? Один.  

Тобто 9 голосів за те, щоб відкласти розгляд цього питання. Я думаю, 

що ми коректно вирішили. І на одне з найближчих засідань комітету ми 

запросимо В'ячеслава Андроновича, щоб він висловився з цього питання, 

щоб ми просто прийняли це питання з урахуванням всіх позицій. 
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Колеги, ми відклали розгляд четвертого і п'ятого питань. Ми вичерпали 

порядок денний, у нас залишилося лише "Різне". В "Різному" я, з вашого 

дозволу, хотів звернути увагу вашу на декілька питань. На виконання 

доручення комітету, яке прозвучало минулий раз від Андрія Олександровича 

Реки, я підписав депутатський запит до Голови Верховної Ради щодо 

законопроектів, які не виносяться, комітетських законопроектів, які не 

виносяться на розгляд Верховної Ради. Цей запит було оголошено на сесії 

Верховної Ради в минулу п'ятницю, я просто про це повідомляю. 

Колеги, проінформувати вас хочу, що ми отримали доручення Голови 

Верховної Ради щодо відповіді на лист спеціального посланника Уряду 

Федеративної Республіки Німеччини з питань децентралізації, доброго 

врядування та державної служби пана Георга Мільбрадта. Я не зовсім 

розумію, чого пан Голова Верховної Ради скерував це рішення до нас, у нас 

абсолютно чітка, нормальна і абсолютно робоча співпраця з паном Георгом. 

А от у Голови Верховної Ради, мені здається, такої співпраці нема. Тому я 

просто вас інформую, що я підготував і зараз підпишу лист Голові Верховної 

Ради і поясню йому, що у нас немає проблем в комунікаціях у комітеті з 

паном Мільбрадтом, але з Верховною Радою є. Бо знову-таки, повертаючись 

до першого питання, ті законопроекти, які підтримує європейське 

співтовариство, вони не виносяться в сесійну залу Верховної Ради, і це 

ключове питання.  

Тепер, шановні колеги,  у нас була тоді пропозиція розглянути… 

провести круглий стіл щодо законопроекту про адміністративну процедуру. 

Ми пам'ятаємо, що на минулому засіданні у нас була величезна презентація з 

цього приводу. Тому я запропонував би… тоді було доручення секретаріату 

розглянути дату, можливість, коли ми це можемо зробити, і секретаріат 

пропонує 22 квітня. Не тому що це день народження Леніна, а тому що 

просто так випало. 22 квітня 2019 року провести комітетський круглий стіл з 

обговорення проекту Закону України про адміністративну процедуру. Ми 

тоді домовлялися, що буде утворена у нас робоча група з цього приводу, і 
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очолить її Олександр Володимирович Дехтярчук. Ми теж це проговорювали. 

Тому я пропоную цю пропозицію підтримати голосуванням… 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Я пропоную іншу дату, 22 квітня – це… Не з днем 

народження, просто є події, які… 21-го – останній… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий тур президентських виборів. Всі будуть 

втомлені, всі будуть задіяні в роботу, ну, який  круглий стіл буде у нас в 

понеділок, наприклад, на 10 годину ранку, коли люди будуть працювати 24 

години…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я боюсь запитати вас, Олена Володимирівна, а де ви 

будете працювати 21 числа? От я просто боюся вас про це запитати, я не буду 

вас про це питати… 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Сергій Володимирович, сьогодні ці питання мені 

задавала "Українська правда", я дала відповідь. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо, я прочитаю ваше інтерв'ю.  

Шановні колеги, тоді у мене пропозиція наступного характеру. Тоді у 

мене пропозиція така, що ми приймаємо рішення провести круглий стіл, 

утворити робочу групу, призначити керівником робочої групи пана 

Дехтярчука. І уповноважити голову комітету погодити з секретаріатом більш 

коректну дату проведення такого круглого столу. Немає заперечень, колеги?  

Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто – за? Дякую. Хто – проти? 

Немає. Хто – утримався? Немає. Ми це питання вирішили. 

І, колеги, до нас звернувся Інститут законодавства Верховної Ради 

України. Вони просять включити до плану нашої роботи теж круглий стіл: 

"Правове забезпечення публічних консультацій в законодавчому процесі в 

Україні: проблеми та перспективи". 
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Я просто хочу нагадати, що у нас план на десяту сесію уже 

затверджений, але ми цю пропозицію врахуємо під час підготовки плану на 

одинадцяту сесію, якщо немає заперечень, колеги. Дякую. 

І я би тоді ще, напевно, надав слово Миколі Трохимовичу Федоруку 

щодо робочої групи по достроковому припиненню повноважень голів 

сільських рад, і рад, вибачте, місцевих рад. 

 

ФЕДОРУК М.Т. Шановний Сергій Володимирович, шановні колеги, 

робоча група, яка працювала, працювала дуже так, можна сказати, енергійно, 

я б таке слово взяв, таке вжив би. На жаль, до єдиного висновку не прийшла, 

голоси розділилися, починаючи з того, що прийняти за основу законопроект 

9178, внесений групою, і паралельно з тим розглядати питання щодо 

підвищення… зміни в Закон про місцеве самоврядування щодо 

відповідальності органів місцевого самоврядування і їх осіб за… про так 

званий нагляд, який був в прокуратури, адміністративний нагляд. 

Тому все це нам треба буде визначатися комітетом. Яке рішення 

комітет прийме, таке і буде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ми повертаємося до розгляду того 

законопроекту, який у нас уже був? 

 

ФЕДОРУК М.Т. Який уже був, так. Чи разом з законом, який Кабмін 

внесе, чи окремо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тоді будемо визначатися уже під час підготовки 

порядку денного на наступне або одне із заступних засідань Верховної Ради 

тоді з цього приводу. Тобто ми не змогли знайти консенсус в рамках робочої 

групи, є різні погляди, і вони там… Ну, таке, ну, тоді будемо вирішувати на 

комітеті. 
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Шановні колеги, у кого є якісь заяви, побажання, виступи в "Різному"? 

Якщо немає, то я дякую всім за роботу. Оголошую засідання комітету 

закритим.  

 

 


