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органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради 

України. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

I. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської 

області 
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2. Про перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-

Франківської області 

3. Про перейменування села Зеблози Кременецького району Тернопільської 

області 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

України щодо форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань 

місцевого значення та статутної нормотворчості (реєстр. №10158, н.д. 

С.Власенко, О.Ледовських, С.Кудлаєнко, О.Бойко, Л.Зубач, Ю.Бублик, А.Шкрум, 

Е.Матвійчук, О.Дехтярчук,  В.Гуляєв,  О.Гончаренко, В.Курило,А.Река, 

М.Федорук) 

5. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

III. Організаційні питання 

6. Щодо окремих питань про призначення позачергових місцевих виборів, 

які перебувають на контролі підкомітету з питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії Комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування 

7. Про звернення окремих органів місцевого самоврядування щодо 

реформування районного рівня адміністративно-територіального устрою України 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

 

Пропозицій не надійшло, 

 порядок денний прийнято за основу. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської 

області 

2. Про перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-

Франківської області 

3. Про перейменування села Зеблози Кременецького району Тернопільської 

області 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

України щодо форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань 

місцевого значення та статутної нормотворчості (реєстр. №10158, н.д. 
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С.Власенко, О.Ледовських, С.Кудлаєнко, О.Бойко, Л.Зубач, 

Ю.Бублик, А.Шкрум, Е.Матвійчук, О.Дехтярчук,  В.Гуляєв,  О.Гончаренко, 

В.Курило,А.Река, М.Федорук) 

5. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

III. Організаційні питання 

6. Щодо окремих питань про призначення позачергових місцевих виборів, 

які перебувають на контролі підкомітету з питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії Комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування 

7. Про звернення окремих органів місцевого самоврядування щодо 

реформування районного рівня адміністративно-територіального устрою України 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Голова Комітету С.Власенко запропонував у зв’язку із відсутністю на 

засіданні Комітету з поважних причин Секретаря Комітету О.Гончаренка 

визначити секретарем засідання Першого заступника Голови Комітету 

О.Ледовських. 

Пропозицію підтримано. 

 
 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про подання Одеської 

обласної ради щодо перейменування села Іванівка Любашівського району 

Одеської області на село Яновка. 

О.Дехтярчук поінформував, що село Іванівка знаходиться на території 

колишньої Сергіївської сільської ради, яка увійшла до складу Любашівської 

селищної об’єднаної територіальної громади. На сьогодні в селі проживає 162 

жителя. Перейменування села Іванівка ініційовано Любашівською селищною 

радою у зв’язку з тим, що після об’єднання територіальних громад до складу 

Любашівської селищної об’єднаної територіальної громади увійшло два 

населених пункти з однаковою назвою – Іванівка. Відповідно до частини 

одинадцятої статті 5 Закону України «Про географічні назви» перейменування 

географічних об’єктів здійснюється у випадку повторення назв однорідних 

географічних об’єктів у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці. За 

даними Любашівської селищної ради колишня назва села Іванівка – село Яновка, 

назва якого походить від прізвища поміщика Яновського. Перші згадки про село 

Яновка відносяться до 1859 року. 

Голова підкомітету зазначив, що Інститут української мови НАН України 

відзначає, що теперішня назва Іванівка з’явилася на ойконімній карті Одещини 



 4 

1946 р. До того це поселення називали Янівкою. У російських джерелах – 

Яновка (1859, 1887 рр. – Яновка; див.: Топонімія Північно-Східної Одещини. 

Конспект лекцій / за ред. Ю.О. Карпенка. – Одеса, 1975. – С. 28). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Члени Комітету взяли до уваги, що питання про перейменування села 

Іванівка Любашівського району Одеської області підтримане територіальною 

громадою на громадських слуханнях, погоджено відповідно до законодавства, 

розглянуто і схвалено Любашівською селищною та Одеською обласною радами. 

О.Дехтярчук запропонував підтримати подання Одеської обласної ради щодо 

перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської області на село 

Яновка, доручивши народним депутатам України – членам Комітету розробити і 

внести на розгляд відповідний проект Постанови, та рекомендувати Парламенту 

за наслідками розгляду прийняти його в цілому. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував доручити виступити на 

пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду цього питання 

народному депутату України, голові підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Одеської обласної ради щодо перейменування села 

Іванівка Любашівського району Одеської області на село Яновка та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської 

області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про подання Івано-

Франківської обласної ради щодо перейменування села Кийданці Коломийського 

району Івано-Франківської області на село Кіданч. 

О.Дехтярчук поінформував, що село Кийданці входить до складу 

Печеніжинської об’єднаної територіальної громади та розташоване на відстані 7 

км від районного центру міста Коломия. В селі проживає 993 жителя. 
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Перейменування села Кийданці ініційовано його жителями з метою 

усунення розбіжностей при оформленні правовстановлюючих документів та 

повернення історичної назви цьому населеному пункту. За даними 

адміністративно-територіального обліку України село Кийданці обліковується з 

1946 р. (довідник «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ», К., 

1947, стор. 513). Однак на місцевому рівні вживалося декілька назв даного 

населеного пункту, такі як Кійданці, Кийданч, Кіданч, з яких остання назва 

вживалася найчастіше. 

Голова підкомітету зазначив, що Інститут української мови НАН України 

відзначає, що словоформа Кийданці на позначення згаданого поселення з’явилася 

досить давно – у 1444 р. (Coydancze), пізніше ця ж назва населеного пункту 

фігурує в історичних документах як «Kojdaniecz; Kujdance» у 1579 р. Враховуючи 

вищезазначене та те що теперішня назва поселення відповідає нормам чинного 

українського правопису, Інститут вважає, що пропозиці щодо перейменування 

села Кийданці є необґрунтованою. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Члени Комітету взяли до уваги, що питання про перейменування села 

Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області підтримане 

територіальною громадою на загальних зборах громадян, погоджено відповідно 

до законодавства, розглянуто і схвалено Печеніжинською селищною, 

Коломийською районною та Івано-Франківською обласною радами. 

О.Дехтярчук запропонував підтримати подання Івано-Франківської обласної 

ради щодо перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-

Франківської області на село Кіданч, доручивши народним депутатам України – 

членам Комітету розробити і внести на розгляд відповідний проект Постанови, та 

рекомендувати Парламенту за наслідками розгляду прийняти його в цілому. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував доручити виступити на 

пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду цього питання 

народному депутату України, голові підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо 

перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської 

області на село Кіданч та доручити народним депутатам України – членам 

Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Кийданці 

Коломийського району Івано-Франківської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-

Франківської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 
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питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про подання 

Тернопільської обласної ради щодо перейменування села Зеблози Кременецького 

району Тернопільської області на село Зеблази. 

О.Дехтярчук поінформував, що село Зеблози входить до складу Чугалівської 

сільської ради та знаходиться на відстані 7 км від районного центру міста 

Кременець. На сьогодні в селі проживає 131 житель. Перейменування села 

Зеблози ініційовано його жителями з метою усунення розбіжностей при 

оформленні правовстановлюючих документів та повернення історичної назви 

цьому населеному пункту.  

Голова підкомітету зазначив, що Інститут української мови НАН України 

відзначає, що назва Зеблози на позначення відповідного населеного пункту 

закріпилися в 60-х роках ХХ ст. (див. Тернопільська область. Адміністративно-

територіальний поділ на 1 квітня 1967 року. – Тернопіль, 1967. – С. 28). До того 

часу зазначене поселення мало назву Зеблази: 1906 р. – хутір Зеблазы (Списокъ 

населенныхъ местъ Волынской губерніи. – Житомиръ, 1960. – С. 99), 1946 р. – 

хутір Зеблази (Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 

вересня 1946 року. Видання перше. – К., 1947. – С. 571). З огляду на те що форма 

ойконіма Зеблази є давнішою, порівняно із Зеблози, Інститут вважає можливим 

перейменування села Зеблози на Зеблази. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Члени Комітету взяли до уваги, що питання про перейменування села 

Зеблози Кременецького району Тернопільської області підтримане 

територіальною громадою на громадських слуханнях, погоджено відповідно до 

законодавства, розглянуто і схвалено Чугалівською сільською, Кременецькою 

районною та Тернопільською обласною радами. 

О.Дехтярчук запропонував підтримати подання Тернопільської обласної 

ради щодо перейменування села Зеблози Кременецького району Тернопільської 

області на село Зеблази, доручивши народним депутатам України – членам 

Комітету розробити і внести на розгляд відповідний проект Постанови, та 

рекомендувати Парламенту за наслідками розгляду прийняти його в цілому. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував доручити виступити на 

пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду цього питання 

народному депутату України, голові підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

УХВАЛИЛИ:  
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1. Підтримати подання Тернопільської обласної ради щодо 

перейменування села Зеблози Кременецького району Тернопільської області на 

село Зеблази та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Зеблози Кременецького 

району Тернопільської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Зеблози Кременецького району 

Тернопільської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань 

місцевого значення та статутної нормотворчості» (реєстр. № 10158), внесений 

народними депутатами України С.В. Власенком, О.В. Ледовських, О.П. Бойко, 

Л.Л. Зубачем та іншими.  

О.Бойко поінформувала, що законопроект був розроблений Робочою групою 

Комітету з метою полегшення реалізації громадянами конституційного права на 

участь у вирішенні питань місцевого значення та підвищення ролі статутів 

територіальних громад у системі локальних нормативно-правових актів.  

Під час розгляду питання членів Комітету було поінформовано про позиції: 

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

показники державного бюджету (може призвести до збільшення видатків). У разі 

прийняття відповідного закону до 15 липня 2019 року він має вводитися в дію не 

раніше 1 січня 2020 року, а після 15 липня 2019 року – не раніше 1 січня 2021 

року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону); 

- Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України, яке зазначає, що певна частина запропонованих законопроектом змін 

здатна покращити правове регулювання відповідних правовідносин і заслуговує 

на підтримку. Разом з тим, частина положень законопроекту побудована на 

підходах, які не поділяються Головним управлінням, зокрема щодо позбавлення 

права брати участь в загальних зборах за місцем проживання з ухвальним 

голосом іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території 

відповідної громади; щодо необхідності закріплення на законодавчому рівні 

основоположних для всіх територіальних громад принципів проведення 
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загальних зборів, місцевих ініціатив, громадських слухань; щодо покладення 

на Мінрегіон повноважень здійснювати експертизу статутів територіальних 

громад на відповідність Конституції та законам України та вживати відповідні 

заходи реагування; щодо визначення статутом територіальної громади порядку 

організації і проведення звітування депутатів місцевих рад попри висловлену 

експертами Ради Європи тезу, що відносини між депутатами місцевих рад та 

виборцями «не мають регламентуватися незмінними стандартами, а повинні 

базуватися на ініціативах цих двох сторін, що має всіляко заохочуватися, а не 

встановлюватися законом»; щодо відсутності визначення принципу повсюдності 

місцевого самоврядування, запропонованого законопроектом, тощо.  Головне 

управління дійшло висновку, що законопроект за результатами розгляду у 

першому читанні доцільно повернути на доопрацювання. 

Також до уваги було взято інформацію, що на запит Комітету та в рамках 

впровадження проекту Ради Європи «Сприяння участі громадян у 

демократичному процесі прийняття рішень в Україні» надано висновок, яким 

законопроект вважається позитивним кроком на шляху до систематизації чинного 

законодавства про місцеве самоврядування з точки зору функціонування 

«представницьких» органів, таких як міські ради, й «участі» громадян в 

управлінні місцевими справами через інструменти громадської участі. При цьому, 

особливо заслуговує  схвалення, на думку експертів Ради Європи, доповнення 

терміном «повсюдність» списку основних принципів місцевого самоврядування 

та встановлення вимоги до органів місцевого самоврядування прийняти статут 

територіальної громади, у якому зазначено мету та засоби місцевого 

самоврядування на рівні громади. В той же час, в експертному висновку 

висловлюється низка рекомендацій щодо можливих покращень положень 

законопроекту, зокрема, доповнення його положеннями щодо «партисипативного 

бюджетування» («громадського бюджету»), встановлення необмеженого кола 

осіб, які можуть брати участь у різних демократичних процесах, визначення 

більш чітких меж повноважень місцевої ради й органів самоорганізації населення, 

які можуть існувати в її межах. 

Члени Комітету заслухали позицію Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація міст України», яка повідомила про 

підтримку законопроекту, а наявні зауваження – уточнення процедури перевірки 

статутів територіальних громад, доповнення перехідних положень, узгодження з 

Європейською хартією місцевого самоврядування – вважає за можливе врахувати 

під час підготовки законопроекту до розгляду парламентом у другому читанні. 

Членів Комітету також було поінформовано про позицію Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», про те, 

що законопроект, хоча і містить низку прогресивних нововведень, проте потребує 

ретельного доопрацювання з метою збереження інституту конференцій жителів за 

місцем проживання як альтернативи загальним зборам, встановлення критеріїв 

правомочності загальних зборів, розширення повноважень загальних зборів, 

доповнення переліку осіб, що мають право брати участь в загальних зборах та 

вносити місцеві ініціативи, іноземцями та особами без громадянства тощо.  
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати 

України – члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко запропонувала 

рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти законопроект за основу. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував доручити виступити від Комітету 

при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України 

народному депутату України, голову підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

УХВАЛИЛИ:  
1. 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 форм 

безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення та 

статутної нормотворчості» (реєстр. № 10158), внесений народними депутатами 

України С.В. Власенком, О.В. Ледовських, О.П. Бойко, Л.Л. Зубачем та іншими, 

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

голову підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів 

та інших форм безпосередньої демократії О.П.Бойко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

про клопотання окремих міських, селищних, сільських рад про призначення 

позачергових виборів відповідних голів у зв’язку з достроковим припиненням їх 

повноважень відповідно до положень статті 79 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

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

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

опрацювавши клопотання окремих міських, селищних, сільських рад про 

призначення позачергових виборів відповідних голів у зв’язку з достроковим 

припиненням їх повноважень відповідно до положень статті 79 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» надіслало до Комітету свої висновки та 

пропозиції для врахування їх під час розгляду даного питання.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Підкомітет з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та 

інших форм безпосередньої демократії, врахувавши вимоги частини третьої статті 

14, частин першої та шостої статті 15 Закону України «Про місцеві вибори», 



 10 

пропонує  рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові 

вибори цих голів на неділю 27 жовтня 2019 року, прийнявши відповідні 

постанови Верховної Ради України в цілому. 

 Голова Комітету С.Власенко запропонував 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. 

УХВАЛИЛИ:  

  1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України призначити позачергові вибори 

окремих міських, селищних, сільських голів (перелік додається) на неділю          

27 жовтня 2019 року, прийнявши відповідні постанови Верховної Ради України в 

цілому. 

 2. 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. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань органів самоорганізації 

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

щодо окремих питань про призначення позачергових місцевих виборів, які 

перебувають на контролі підкомітету з питань органів самоорганізації населення, 

місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. 

О.Бойко поінформувала щодо окремих питань, які перебувають на розгляді 

та контролі підкомітету, а також щодо звернення народного депутата С.Шахова з 

проханням переглянути дату проведення позачергових виборів депутатів 

Сєвєродонецької міської ради та Сєвєродонецького міського голови Луганської 

області, визначеної Комітетом у попередніх висновках до проектів постанов з 

реєстр. №№ 5247, 6169 відповідно. 

О.Бойко оголосила пропозиції підкомітету: 

1. Зняти з розгляду клопотання Мньовської сільської ради Чернігівського 

району Чернігівської області, Русанівської сільської ради Липоводолинського 

району Сумської області, Суслівської сільської ради Новоград-Волинського 

району Житомирської області у зв’язку з призначенням перших та додаткових 

виборів в новоутворених об’єднаних територіальних громадах (постанови 

Центральної виборчої комісії від 20.04.2019р. №846 та №847) та відкликати 

відповідні проекти постанов з реєстр. №№ 6413-7, 6413-48, 6413-90, 6413-102.  

2.  Зняти з розгляду клопотання окремих сільських рад, перелік яких 

наведено у додатку №2, у зв’язку з призначенням перших виборів до 
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новоутворених об’єднаних територіальних громад (Постанова 

Центральної виборчої комісії від 20.04.2019р. №846). 

3.  Зняти з розгляду клопотання Щербанівської сільської ради 

Вознесенського району Миколаївської області та Паланської сільської ради 

Томашпільського району Вінницької області у зв’язку з розпочатою процедурою 

приєднання до окремих територіальних громад.  

4.  Зняти з розгляду клопотання про призначення позачергових виборів 

Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області у 

зв’язку з відкликанням зазначеного клопотання Новолатівським сільським 

головою О.Зубрієм.   

5.  Зняти з контролю клопотання окремих сільських, селищних, міських рад 

про призначення позачергових виборів відповідних голів у зв’язку з  поновленням 

їх на посаді за рішенням судів різних інстанцій.  

6.  Змінити запропоновану рішенням Комітету від 05.04.2017р. дату 

призначення позачергових виборів депутатів Сєвєродонецької міської ради та 

Сєвєродонецького міського голови Луганської області у проектах постанов з 

реєстр. №№5247, 6169 на неділю 27 жовтня 2019 року та рекомендувати 

Верховній Раді України підтримати пропозицію Комітету під час розгляду 

зазначених проектів постанов. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Народний депутат України, член Комітету В.Гуляєв запропонував внести 

зміни до рішення Комітету та зняти з розгляду клопотання Мирненської сільської 

ради Біляївського району Одеської області у зв’язку з розпочатою процедурою 

приєднання до Біляївської міської об’єднаної територіальної громади та 

відкликати відповідний проект постанови. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував підтримати ініціативи підкомітету 

з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм 

безпосередньої демократії з урахуванням пропозиції члена Комітету В.Гуляєва. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Зняти з розгляду клопотання Мирненської сільської ради Біляївського 

району Одеської області у зв’язку з розпочатою процедурою приєднання до 

Біляївської міської об’єднаної територіальної громади, а також клопотання 

Мньовської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, 

Русанівської сільської ради Липоводолинського району Сумської області, 

Суслівської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області у 

зв’язку з призначенням перших та додаткових виборів в новоутворених 

об’єднаних територіальних громадах (постанови Центральної виборчої комісії від 

20.04.2019р. №846 та №847) та відкликати відповідні проекти постанов з реєстр. 

№№ 6413-7, 6413-48, 6413-90, 6413-102 (додаток №1).  

2.  Зняти з розгляду клопотання окремих сільських рад, перелік яких 

наведено у додатку №2, у зв’язку з призначенням перших виборів до 

новоутворених об’єднаних територіальних громад (Постанова Центральної 

виборчої комісії від 20.04.2019р. №846). 
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3.  Зняти з розгляду клопотання Щербанівської сільської ради 

Вознесенського району Миколаївської області та Паланської сільської ради 

Томашпільського району Вінницької області у зв’язку з розпочатою процедурою 

приєднання до окремих територіальних громад (додаток №2).  

4.  Зняти з розгляду клопотання про призначення позачергових виборів 

Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області у 

зв’язку з відкликанням зазначеного клопотання Новолатівським сільським 

головою О.Зубрієм (додаток №2).   

5.  Зняти з контролю клопотання окремих сільських, селищних, міських рад 

про призначення позачергових виборів відповідних голів у зв’язку з  поновленням 

їх на посаді за рішенням судів різних інстанцій (додаток №3).  

6.  Змінити запропоновану рішенням Комітету від 05.04.2017р. дату 

призначення позачергових виборів депутатів Сєвєродонецької міської ради та 

Сєвєродонецького міського голови Луганської області у проектах постанов з 

реєстр. №№5247, 6169 на неділю 27 жовтня 2019 року та рекомендувати 

Верховній Раді України підтримати пропозицію Комітету під час розгляду 

зазначених проектів постанов. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративних 

послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука про звернення органів 

місцевого самоврядування з питання формування нового субрегіонального рівня 

адміністративно-територіального устрою, які надійшли  до Комітету впродовж 

лютого-липня 2019 року.  

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів 

та нагород О.Дехтярчук зазначив, що впродовж роботи X сесії Верховної Ради 

України VIII скликання до Комітету надійшло близько 20 звернень районних рад 

практично з усіх регіонів України            

(12 областей – Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, 

Львівська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернівецька). 

В усіх зверненнях наголошувалось на питаннях формування нового 

субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою України. В 

більшості випадків районні ради звертались з проханням зберегти в існуючих 

межах  відповідні райони. 

Також порушувались питання щодо: необхідності подальшого впровадження 

реформи децентралізації влади в Україні; прийняття закону про засади 

адміністративно-територіального устрою; прийняття закону про посилення 

державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів; прийняття 

закону про міські агломерації. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 
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Голова підкомітету з питань адміністративних послуг, державних 

символів та нагород О.Дехтярчук запропонував Комітету взяти дану інформацію 

до відома. 

 

Пропозицію підтримано одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

     Голова Комітету                      ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

За Секретаря Комітету               ______________          О.ЛЕДОВСЬКИХ 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

2 липня 2019 року 

 

I. Питання адміністративно-територіального устрою 

4. Про перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської 

області 

5. Про перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-

Франківської області 

6. Про перейменування села Зеблози Кременецького району Тернопільської 

області 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

України щодо форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань 

місцевого значення та статутної нормотворчості (реєстр. №10158, н.д. 

С.Власенко, О.Ледовських, С.Кудлаєнко, О.Бойко, Л.Зубач, Ю.Бублик, А.Шкрум, 

Е.Матвійчук, О.Дехтярчук,  В.Гуляєв,  О.Гончаренко, В.Курило,А.Река, 

М.Федорук) 

5. Про призначення окремих позачергових місцевих виборів 

III. Організаційні питання 

6. Щодо окремих питань про призначення позачергових місцевих виборів, 

які перебувають на контролі підкомітету з питань органів самоорганізації 

населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії Комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування 

7. Про звернення окремих органів місцевого самоврядування щодо 

реформування районного рівня адміністративно-територіального устрою України 

 


