
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань державного будівництва, регіональної політики  

та місцевого самоврядування 

 

11 липня 2019 року 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Шановні колеги, дозвольте оголосити засідання 

нашого комітету відкритим, оскільки в нас присутні 10 народних депутатів, 

що відповідно до Закону "Про комітети Верховної Ради" надає мені 

можливість оголосити засідання нашого комітету відкритим.  

Колеги, вам роздано порядок денний. Хто за те, щоб підтримати його за 

основу, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Немає.  

Для стенограми: 11 членів комітету. 

Чи є зміни, доповнення? Якщо немає, прошу підтримати в цілому. Хто 

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

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного.  

Вибачте. Зараз, на жаль, немає Олексія Олексійовича Гончаренка. Є 

пропозиція Олену Володимирівну Ледовських обрати секретарем цього 

засідання нашого комітету.  

Чи є інші пропозиції? Немає. 

Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? 

Немає. 

Переходимо до розгляду питання про Звіт Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

за період десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання  та Звіту  

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування за восьме скликання Верховної Ради України.  

З вашого дозволу, я доповім коротко. Є у нас обидва звіти. Вони вам 

роздані. Менший звіт – це за десяту сесію, і друкований звіт – за все восьме 

скликання. Тут розписані всі наші заслуги.  
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Є пропозиція наступна. Колеги, є пропозиція затвердити звіт комітету 

за восьме скликання. Є пропозиція затвердити звіт комітету за десяту сесію 

восьмого скликання. Є пропозиція розмістити відповідні звіти на сайті. Якщо 

буде необхідність технічна, то доручити секретарю комітету доопрацювати 

звіти з урахуванням відповідної кореспонденції на останній день роботи. І є 

пропозиція продовжити роботу комітету після завершення десятої сесії до 

моменту завершення повноважень цієї Верховної Ради. Тобто оскільки ми 

будемо отримувати документацію, нам треба на неї відповідати. Якщо 

зненацька треба буде зробити якісь об'яви, оголошення, можливо, якийсь 

захід провести від імені комітету до моменту першого засідання новообраної 

Верховної Ради, щоб ми мали можливість це зробити.  

У мене єдине прохання, колеги, хто буде від'їжджати за кордон в цей 

період часу, то треба писати заяви на відпустки, щоб все було коректно.  

Немає інших пропозицій?  

Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Немає. 

Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно.  

Будь ласка. 

 

_____________________. А десята ж сесія не відкрита.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Це ця сесія. 

 

_____________________. Хіба це не дев'ята? Десята сесія з вересня 

мала б бути.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Десята зараз. 

 

(Загальна дискусія) 
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ВЛАСЕНКО С.В. Колеги, для уточнення, щоб ми зараз не сперечалися, 

мова йде про лютий-липень 2019 року. Мова йде про цю сесію.  

 

(Загальна дискусія) 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Колеги, ми вичерпали порядок денний.  

 

(Загальна дискусія) 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Всім дякую за роботу. Дуже приємно було з усіма 

працювати. Щиро вважаю, що наш комітет був одним із найкращих в цій 

сесії. І я завжди дозволяю собі про це навіть говорити публічно, що наш 

комітет найкращий в цьому скликанні Верховної Ради. Я би дуже хотів, щоб 

наступний склад комітету був ну хоча б не гірший, скажімо так. Але це 

секретаріату вже побажання, а не нам скоріше за все.  

Дякую всім.  


