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Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України 

(проект Постанови Верховної Ради України реєстр. № 3330 від 13.04.2020) 

_____________________________________________________________ 
 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної 

Ради України Д.Разумкова розглянув на своєму засіданні Програму діяльності 

Кабінету Міністрів України (проект Постанови Верховної Ради України реєстр. 

№ 3330 від 13.04.2020), подану Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до статті 227 Регламенту Верховної Ради України у місячний 

строк після сформування Кабінету Міністрів України на розгляд Верховної Ради 

України подається Програма діяльності Кабінету Міністрів України на строк 

його повноважень. Кабінет Міністрів України разом з Програмою діяльності 

подає проект постанови Верховної Ради України про її схвалення. 

Серед питань, віднесених до предмету відання Комітету, Програмою 

діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема, передбачається: 

формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної 

влади на новій територіальній основі; 

оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, 

удосконалення адміністративно-територіального устрою; 

продовження реалізації програми «Велике будівництво», створення якісної 

транспортної та соціальної інфраструктури; 

залучення органів місцевого самоврядування та бізнесу до підготовки 

кваліфікованих робітників і фахівців; 

створення передумов для унеможливлення корупції завдяки переходу на 

новітні технології спілкування громадян, бізнесу та влади; 

вдосконалення системи державного управління задля ефективного 

використання ресурсів на утримання органів виконавчої влади; 

відновлення необхідної для громадян інфраструктури в Луганській та 

Донецькій областях, забезпечення на цих територіях створення нових робочих 

місць та розвитку підприємництва; 
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реформування будівельної та містобудівної галузі, захист інвесторів 

будівництва від недоброчесних забудовників; 

формування програм щодо забезпечення громадян власним житлом. 

Розвиток іпотечного кредитування; 

забезпечення доступу громадян та бізнесу до якісних та зручних публічних 

послуг без корупційних ризиків, зокрема забезпечення переведення найбільш 

популярних з них в електронну форму, впровадження єдиної в країні мережі 

фронт-офісів з надання адміністративних та інших публічних послуг і 

запровадження системи моніторингу та оцінки якості надання публічних послуг. 

Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету 

наголосили на необхідності змістовного наповнення та комплексного 

доопрацювання декларативних положень Програми. Так, у членів Комітету 

викликала занепокоєння відсутність у Програмі шляхів побудови ефективного 

місцевого самоврядування, напрямків реформування сфери державного 

управління та будівельної галузі, заходів щодо реінтеграції Автономної 

Республіки Крим. 

До ключових питань, які на думку Комітету потребують вирішення у 

Програмі, зокрема, належать: законодавче забезпечення розмежування 

повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

посилення фінансової спроможності місцевих бюджетів для виконання власних 

та делегованих повноважень, впровадження збалансованої моделі їх надходжень 

та видатків, демонополізація ринків комунальних послуг, передача на рівень 

місцевого самоврядування контрольних повноважень над забудовою, оновлення 

технічного регулювання у будівельній галузі, реновації застарілого житлового 

фонду, вирішення проблем довгобудів в Україні, створення єдиної мережі 

фронт-офісів з надання адміністративних послуг на базі центрів з надання 

адміністративних послуг, завершення реформи державної служби тощо. 

Заслухавши інформацію представників Міністерства розвитку громад та 

територій України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства 

інфраструктури України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України, Національного агентства України з питань 

державної служби, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного 

агентства України з питань державної служби, всеукраїнських асоціацій органів 

місцевого самоврядування, всебічно обговоривши питання, Комітет ухвалив: 

1. Запропонувати Комітету з питань економічного розвитку, визначеному 

головним з опрацювання Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

(проект Постанови Верховної Ради України реєстр. № 3330 від 13.04.2020), 

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини шостої 

статті 227 Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду 

направити на доопрацювання Програму діяльності Кабінету Міністрів України з 

урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні. 

2. Запропонувати народним депутатам України – членам Комітету до 15:00 

7 травня 2020 року надати секретаріату Комітету зауваження і пропозиції до 
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Програми діяльності Кабінету Міністрів України для їх узагальнення та 

направлення до уповноважених державних органів. 

3. Направити цей висновок Комітету з питань економічного розвитку. 

 

 

Голова Комітету       А.КЛОЧКО 


