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Ганущак Ю.І. – народний депутат України VІ скликання; 

Гнатовська В.О. – керівник експертної групи з розвитку конкурентного 

ринку електричної енергії Директорату енергетичних ринків Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України; 

Горовець Є.М. – перший заступник Міністра юстиції України; 

Даниленко О.Ю. – заступник голови секретаріату Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних 

рад»; 

Діденко І.М. – директор Департаменту з питань правового забезпечення 

Рахункової палати; 

Драп’ятий Є.М. – заступник голови Федерації профспілок України; 

Заболотний А.В. – заступник голови Національного агентства України з 

питань державної служби; 

Зубар І.В. – керівниця проекту Ради Європи в Україні «Підтримка 

прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні»; 

Ільєнко А.П. – заступник директора Департаменту землеустрою, 

використання та охорони земель – начальник відділу використання земель 

сільськогосподарського призначення Державної служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру; 

Кацев А.Ш. – студент Національного університету «Києво-Могилянська 

академія»; 

Кебало В. – керівник проекту Ради Європи в Україні «Сприяння участі 

громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні»; 

Клименко К.О. – старший проектний менеджер Офісу реформ Кабінету 

Міністрів України; 

Ковтунець В.В. – експерт Інституту виборчого права, народний депутат 

України ІІ скликання; 

Корнієнко І.В. – експерт Міністерства розвитку громад та територій 

України; 

Коцюруба О.О. – представник юридичного відділу Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа «Опора»; 

Красненко М.П. – представник громадської організації «Громадський 

холдинг «Група впливу»; 

Кужель О.В. – народний депутат України VII скликання; 

Кулішова Т.В. – директор Департаменту досліджень і розслідувань ринків 

паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства 

Антимонопольного комітету України; 

Ландар В.В. – експерт Офісу реформ Кабінету Міністрів України; 

Логінов О.В. – аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Мазярчук В.М. – радник Голови Рахункової палати України; 

Мягкоход В.М. – директор Центрального Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 
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Осовий Г.В. – голова Федерації професійних спілок України; 

Піжук Ю.М. – голова Профспілки працівників державних установ України; 

Піщанська О.С. – перший заступник Голови Антимонопольного комітету 

України-державний уповноважений;  

Поліщук В.П. – радник з правових питань Програми «U-LEAD з Європою»; 

Романюк П.В. – представник юридичного відділу Всеукраїнської 

громадської організації «Громадянська мережа «Опора»; 

Северин Ю.В. –  керівник експертної групи з питань забезпечення реалізації 

виборчих прав Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату 

Кабінету Міністрів України; 

Серебрянська Д.М. – експерт з місцевого економічного розвитку 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України»; 

Строкач О.С. – виконуючий обов’язки голови Державної архітектурно-

будівельної інспекції України; 

Ткаченко С.В. –  керівник проекту Офісу Ради Європи в Україні 

(Венеційська комісія) «Підтримка конституційних і правових реформ, 

конституційне правосуддя та надання допомоги Верховній Раді у проведенні 

реформ, спрямованих на підвищення її ефективності»; 

Усенко-Чорна Ж.І. – керівник департаменту юридичного супроводження 

виконавчого секретаріату ВО «Батьківщина»; 

Федченко Л.О. – консультантка з юридичних питань Програми «U-LEAD з 

Європою» щодо формування ефективної системи служби в ОМС та розвитку форм 

прямого народовладдя; 

Шаршов С.І. – генеральний директор Директорату з питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України; 

Шевченко О.В. – начальник відділу правового та організаційного 

забезпечення Профспілки працівників державних установ України; 

Шевченко С.В. – директор Департаменту нормативно-правового 

забезпечення Державної архітектурно-будівельної інспекції України; 

Шувар Н.М. – керівник напряму «Верховенство права» Громадської 

організації «Центр демократії та верховенства права»; 

Ямполець А.М. – державний експерт Директорату енергетичних ринків 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною 

ініціативою (реєстр. №1123, н.д. В.Німченко, Н.Королевська, Ю.Солод, 

Н.Шуфрич, Ю.Іоффе, В.Рабінович) 

2.  Проект Закону про місцевий референдум (реєстр. №1221, н.д. Д.Шпенов) 
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3. Проект Закону про всеукраїнський референдум (реєстр. №2182, н.д. 

Ю.Тимошенко, С.Соболєв, В.Івченко, О.Абдулін) 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (реєстр. 

№2260, н.д. А.Шкрум, В.Безгін, М.Безугла, О.Корнієнко) 

5. Пропозиції Президента України до Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України» (реєстр. 

№0970, перехідний) 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння інвестиційної привабливості України та забезпечення захисту прав 

і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності (реєстр. №2134, н.д. 

В.Івченко, М.Цимбалюк, А.Лабунська) 

III. Організаційні питання 

7. Про Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на                  

4-29 листопада 2019 року 

8. Координація роботи над змінами до законодавства про місцеві вибори. 

Концепція змін до законодавства про місцеві вибори, підготовлена експертною 

групою при Міністерстві розвитку громад та територій України за підтримки 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні та офісу Ради Європи в Україні 

IV. Різне 

 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за 

основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти порядок денний засідання Комітету за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 26 народних депутата України, «Не брали участь у 

голосуванні» – 2 народних депутата України. 

 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження і пропозиції до проекту порядку денного засідання Комітету. 

Голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії, Заступник Голови Комітету А.Загоруйко 

запропонувала перенести розгляд проекту Закону про всеукраїнський та місцеві 

референдуми за народною ініціативою (реєстр. №1123, н.д. В.Німченко, 

Н.Королевська, Ю.Солод, Н.Шуфрич, Ю.Іоффе, В.Рабінович) на одне з наступних 

засідань Комітету у зв’язку з надходженням до Комітету листа народного депутата 

України В.Німченка з проханням перенести розгляд цього законопроекту. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 
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О.Корнієнко запропонував додатково включити до проекту порядку денного 

засідання Комітету питання про звернення Міністерства юстиції України про 

визначення представника/представників комітету до складу Робочої групи з 

підготовки законопроекту щодо державних символів України. 

Голова Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1.  Проект Закону про місцевий референдум (реєстр. №1221, н.д. Д.Шпенов) 

2. Проект Закону про всеукраїнський референдум (реєстр. №2182, н.д. 

Ю.Тимошенко, С.Соболєв, В.Івченко, О.Абдулін) 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (реєстр. 

№2260, н.д. А.Шкрум, В.Безгін, М.Безугла, О.Корнієнко) 

4. Пропозиції Президента України до Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України» (реєстр. 

№0970, перехідний) 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння інвестиційної привабливості України та забезпечення захисту прав 

і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності (реєстр. №2134, н.д. 

В.Івченко, М.Цимбалюк, А.Лабунська) 

III. Організаційні питання 

6.  Про Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на                    

4-29 листопада 2019 року 

7. Про звернення Міністерства юстиції України про визначення 

представника/представників комітету до складу Робочої групи з підготовки 

законопроекту щодо державних символів України 

8. Координація роботи над змінами до законодавства про місцеві вибори. 

Концепція змін до законодавства про місцеві вибори, підготовлена експертною 

групою при Міністерстві розвитку громад та територій України за підтримки 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні та офісу Ради Європи в Україні 

IV. Різне 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 27 народних депутатів України, «Не брали участь 

у голосуванні» – 1 народний депутат України. 

 

Рішення прийнято. 
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1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника Голови 

Комітету А.Загоруйко про проект Закону про місцевий референдум (реєстр. 

№1221, н.д. Д.Шпенов). 

А.Загоруйко оголосила пропозицію підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії щодо повернення 

законопроекту за реєстр. №1221 суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Заступник Голови Комітету О.Качура висловився в підтримку пропозиції 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії щодо повернення законопроекту за реєстр. №1221 суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін звернув увагу на те, що законопроект не відповідає Конституції України, 

передбачає закріплення проведення місцевого референдуму як обов’язкової 

складової для перейменування населених пунктів та здійснення будь-яких 

адміністративно-територіальних змін, що може призвести до заблокування 

реформи децентралізації. Крім того, на думку В.Безгіна законопроектом 

обмежується роль міжнародних спостерігачів, не чітко визначено правовий статус 

територіальних комісій та повноваження органів місцевого самоврядування. 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гурін зазначив про доцільність узгодження позицій 

законопроекту з європейськими партнерами. 

Голова Комітету запропонував визначити співдоповідачем з цього питання 

на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії, Заступника Голови Комітету А.Загоруйко. 

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

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

місцевий референдум (реєстр. №1221), внесений народним депутатом України 

Д.Шпеновим, за наслідками розгляду в першому читанні повернути 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 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника 

Голови Комітету А.Загоруйко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 24 народних депутата України, «Утримались» – 1 

народний депутат України, не брали участь у голосуванні – 3 народних депутата 

України. 

Рішення прийнято. 
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2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника Голови 

Комітету А.Загоруйко про проект Закону про всеукраїнський референдум (реєстр. 

№2182, н.д. Ю.Тимошенко, С.Соболєв, В.Івченко, О.Абдулін). 

А.Загоруйко оголосила пропозицію підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії щодо повернення 

законопроекту за реєстр. №2182 суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету та інші.  

Керівник департаменту юридичного супроводження виконавчого 

секретаріату ВО «Батьківщина» Ж.Усенко-Чорна наголосила на необхідності 

прийняття закону про всеукраїнський референдум у зв’язку з правовою 

прогалиною, яка існує в законодавстві, що заблокувала можливість українського 

народу вирішувати найважливіші питання свого життя шляхом безпосереднього 

волевиявлення на всеукраїнському референдумі. 

Народний депутат України – член Комітету А.Шкрум виступила на 

підтримку законопроекту. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко поінформував про заплановану роботу фракції Політичної партії 

«СЛУГА НАРОДУ» з напрацювання текстів законопроектів про народовладдя. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін наголосив, що окремі положення законопроекту не узгоджуються з 

Конституцією України та запропонував підтримати пропозицію голови 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко повернути законопроект суб’єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

Заступник Голови Комітету О.Качура запропонував підтримати пропозицію 

профільного підкомітету, а також запропонував авторам законопроекту в 

подальшому долучитися до спільної роботи над консолідованим законопроектом, 

який відкриватиме всі можливі інструменти народовладдя. 

Народний депутат України VII скликання О.Кужель зазначила про 

необхідність прийняття закону про референдум. 

Голова Комітету запропонував визначити співдоповідачем з цього питання 

на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії, Заступника Голови Комітету А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 96 

Регламенту Верховної Ради України  включити до порядку денного другої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України про 
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всеукраїнський референдум (реєстр. №2182), внесений народними депутатами 

України Ю.Тимошенко, С.Соболєвим, В.Івченком, О.Абдулліним. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3  частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

всеукраїнський референдум (реєстр. №2182), внесений народними депутатами 

України Ю.Тимошенко, С.Соболєвим, В.Івченком, О.Абдулліним, за наслідками 

розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника 

Голови Комітету А.Загоруйко.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 23 народних депутата України, «Проти» – 1 

народний депутат України, «Утримались» – 4 народних депутата України. 

 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка про проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України (реєстр. №2260, н.д. А.Шкрум, В.Безгін, М.Безугла, 

О.Корнієнко) 

Голова підкомітету оголосив пропозицію підкомітету проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України з реєстр. №2260 за наслідками розгляду 

в першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету та інші. 

Народний депутат України – член Комітету А.Шкрум від авторів 

законопроекту презентувала основні положення законопроекту. 

Заступник голови Федерації профспілок України Є.Драп’ятий та голова 

Профспілки працівників державних установ України Ю.Піжук висловили 

застереження до законопроекту в частині звуження обсягу повноважень 

профспілок у захисті трудових прав державних службовців. 

Директор Департаменту з питань правового забезпечення Рахункової палати 

І.Діденко представила позицію Рахункової палати щодо окремих положень 

законопроекту. 

Перший заступник Міністра юстиції України Є.Горовець загалом 

висловився на підтримку законопроекту, водночас зупинився на окремих 

зауваженнях нормопроектувального характеру. 

Голова Комітету запропонував визначити співдоповідачем з цього питання 

на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 
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служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої 

статті 23 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного 

другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України» (реєстр. №2260), поданий 

народними депутатами України А.Шкрум, В.Безгіним, М.Безуглою, 

О.Корнієнком. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України» (реєстр. №2260), поданий 

народними депутатами України А.Шкрум, В.Безгіним, М.Безуглою, 

О.Корнієнком, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

3. Врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно 

до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і 

поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 

тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 

відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

4. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

5. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 23 народних депутата України, «Утримались» – 5 

народних депутатів України. 

 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка про пропозиції Президента України 

до Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у 

Верховній Раді України» (реєстр. №0970, перехідний). 
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Голова підкомітету оголосив пропозицію підкомітету - рекомендувати 

Верховній Раді України відповідно до частини першої статті 135 Регламенту 

Верховної Ради України підтримати Пропозиції Президента України до Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у 

Верховній Раді України» (реєстр. №0970 від 29.08.2019) і відхилити прийнятий 

Закон в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Народний депутат України – член Комітету А.Шкрум зазначила, що 

законопроект за реєстр. №0970 втратив свою актуальність, оскільки його 

положення враховані у Законі України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо перезавантаження влади». 

Голова Комітету запропонував визначити співдоповідачем з цього питання 

на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини першої 

статті 135 Регламенту Верховної Ради України підтримати Пропозиції Президента 

України до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну 

службу» щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій 

(депутатських груп) у Верховній Раді України» (реєстр. №0970 від 29.08.2019) і 

відхилити прийнятий Закон в цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 25 народних депутата України, «Утримались» – 3 

народних депутата України. 

 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань містобудування, 

благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Г.Бондар про 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

сприяння інвестиційної привабливості України та забезпечення захисту прав і 

законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності (реєстр. №2134, н.д. 

В.Івченко, М.Цимбалюк, А.Лабунська). 

Голова підкомітету оголосила пропозицію підкомітету - вважати за доцільне 

запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, 

визначеного головним з підготовки і опрацювання даного законопроекту, 
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рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. №2134 за наслідками 

розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету та інші.  

Народний депутат України VII скликання О.Кужель висловилася на 

підтримку законопроекту.  

Народний депутат України – член Комітету А.Шкрум зазначила про 

доцільність доопрацювання законопроекту. 

Керівник експертної групи з розвитку конкурентного ринку електричної 

енергії Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України В.Гнатовська висловила застереження до законопроекту. 

Перший заступник Голови Антимонопольного комітету України-державний 

уповноважений О.Піщанська виступила із зауваженнями до деяких положень 

законопроекту та зазначила про необхідність його доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань економічного розвитку, визначеного головним з підготовки і опрацювання 

даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 

пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

сприяння інвестиційної привабливості України та забезпечення захисту прав і 

законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності (реєстр. №2134), поданий 

народними депутатами України В.Івченком, М.Цимбалюком та А.Лабунською, за 

наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

2. Надіслати даний Висновок Комітету Верховної Ради України з питань 

економічного розвитку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 16 народних депутата України, «Проти» – 3 

народних депутата України, «Утримались» – 8 народних депутатів України, не 

брали участь у голосуванні – 1 народний депутат України. 

 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на 4-29 листопада 2019 року. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на   

4 - 29 листопада 2019 року. 
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2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 24 народних депутата України, «Утримались» – 1 

народний депутат України, не брали участь у голосуванні – 3 народних депутата 

України. 

 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка про звернення Міністерства юстиції 

України про визначення представника/представників комітету до складу Робочої 

групи з підготовки законопроекту щодо державних символів України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету запропонував делегувати від Комітету до складу Робочої 

групи його як Голову Комітету та народного депутата України, голову підкомітету 

з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

Керівнику секретаріату запропоновано визначити представників в робочому 

порядку. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Делегувати від Комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування до складу Робочої групи з розробки законопроекту про державні 

символи наступних представників: 

- Клочка Андрія Андрійовича – народного депутата України, Голову 

Комітету; 

- Корнієнка Олександра Сергійовича – народного депутата України, голову 

підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в 

органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород. 

2. Делегувати до складу Робочої групи з розробки законопроекту про 

державні символи представників від секретаріату Комітету: 

- Степаняна Гайка Самвеловича – головного консультанта; 

- Пилявського Юрія Олександровича – головного консультанта. 

3. Скерувати дане рішення Комітету до Міністерства юстиції України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 24 народних депутата України, «Утримались» – 1 

народний депутат України, не брали участь у голосуванні – 3 народних депутата 

України. 
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Рішення прийнято. 

 

*** 

Народні депутати України – члени Комітету М.Саврасов, А.Шкрум, І.Гузь 

виступили з пропозицією щодо фіксації поіменних результатів голосування у 

протоколах всіх наступних засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію, 

висловлену народними депутатами України – членами Комітету.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заносити поіменні результати голосування до протоколів всіх наступних 

засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради 

України дев’ятого скликання. 

2. Відображувати поіменні результати голосування засідань Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування Верховної Ради України дев’ятого скликання на веб-

сайті Комітету шляхом опублікування електронного протоколу засідання 

Комітету. 

3. Контроль за виконанням цього рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 25 народних депутата України, не брали участь у 

голосуванні – 3 народних депутата України. 

 

Рішення прийнято. 

 

                                                        *** 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію генерального директора Директорату з питань 

розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та 

адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та 

територій України С.Шаршова про координацію роботи над змінами до 

законодавства про місцеві вибори та концепцію змін до законодавства про місцеві 

вибори, підготовленої експертною групою при Міністерстві розвитку громад та 

територій України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та офісу 

Ради Європи в Україні. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету та інші. 

Експерт Інституту виборчого права, народний депутат України ІІ скликання 

В.Ковтунець презентував основні положення концепції змін до законодавства про 

місцеві вибори. 
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Народний депутат України VІ скликання Ю.Ганущак висловив пропозиції 

щодо порядку проведення місцевих виборів. 

Заступник Голови Комітету І.Гузь висловив своє бачення щодо організації 

та порядку проведення виборів міських голів. 

Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

О.Корнієнко подякував експертам за проведене дослідження, а також зазначив, що  

питання виборчої системи буде й надалі обговорюватись в рамках загальної 

стратегії і реформи децентралізації. 

Голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії А.Загоруйко запропонувала спільно з Міністерством 

юстиції України на базі презентованої концепції розробити зміни до 

законодавства про місцеві вибори. 

 

Інформацію взято до відома. 

 

                                                         *** 

РІЗНЕ. 

 

Голова Комітету А.Клочко поінформував членів Комітету про проведення  

4 листопада 2019 року комітетських слухань на тему: «Захист інвестицій в 

житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів». 

А.Клочко запросив до участі в заході народних депутатів України, представників 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, міжнародних 

організацій, громадянського суспільства, експертного і наукового середовища.  

Також Голова Комітету А.Клочко довів до відома народних депутатів 

України – членів Комітету інформацію про те, що їх буде запрошено до Робочої 

групи, яку планується створити у Міністерстві розвитку громад та територій 

України, що ініціює розробку нового законопроекту щодо врегулювання питань 

довгобудів. 

Крім того, А.Клочко нагадав присутнім, що 28 та 29 листопада 2019 року 

відбудеться Форум місцевого самоврядування, який пройде у місті Краматорськ, 

а також запропонував народним депутатам України – членам Комітету взяти 

участь у заході.  

 

 

Голова Комітету                   ______________             А.КЛОЧКО 

 

Секретар Комітету                ______________              Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

30 жовтня 2019 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1.  Проект Закону про місцевий референдум (реєстр. №1221, н.д. Д.Шпенов) 

2. Проект Закону про всеукраїнський референдум (реєстр. №2182, н.д. 

Ю.Тимошенко, С.Соболєв, В.Івченко, О.Абдулін) 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (реєстр. 

№2260, н.д. А.Шкрум, В.Безгін, М.Безугла, О.Корнієнко) 

4. Пропозиції Президента України до Закону «Про внесення змін до Закону 

України «Про державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів 

депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України» (реєстр. 

№0970, перехідний) 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння інвестиційної привабливості України та забезпечення захисту прав 

і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності (реєстр. №2134, н.д. 

В.Івченко, М.Цимбалюк, А.Лабунська) 

III. Організаційні питання 

6.  Про Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на                    

4-29 листопада 2019 року 

7. Про звернення Міністерства юстиції України про визначення 

представника/представників комітету до складу Робочої групи з підготовки 

законопроекту щодо державних символів України  

8. Координація роботи над змінами до законодавства про місцеві вибори. 

Концепція змін до законодавства про місцеві вибори, підготовлена експертною 

групою при Міністерстві розвитку громад та територій України за підтримки 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні та офісу Ради Європи в Україні 

IV. Різне 

- щодо фіксації поіменних результатів голосування у протоколах всіх 

наступних засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 


