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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про 

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей» (реєстр. № 2569, н.д. Д.Арахамія, О.Корнієнко). 

ІІ. Різне 
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*** 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А. Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 23 народних депутати України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 4 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Пропозицій не надійшло. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом 

голосування щодо прийняття порядку денного в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «За» – 22 народних депутати України, «Утримались» – 2 народних депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 4 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про 

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей» (реєстр. № 2569, н.д. Д.Арахамія, О.Корнієнко). 

ІІ. Різне 

 

1. 

 

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 

України про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей» (реєстр. №2569), поданий народними депутатами України 

Д.Арахамією та О.Корнієнком. 

Голова підкомітету О.Корнієнко зазначив, що необхідність внесення 

даного законопроекту пов'язана з тим, що 31 грудня 2019 року спливає строк 

запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих 
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районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, 

селища і села, що визначається рішенням Верховної Ради України, встановлений 

статтею 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в 

окремих районах Донецької та Луганської областей». Тому зміна в даній статті 

позначки року з «2019» на «2020» дозволить ще на рік, до 31 грудня 2020 року 

включно, продовжити можливість тимчасового запровадження особливого 

порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей і створить додаткові часові можливості для реалізації відповідних 

законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих 

районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм 

міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй.  

Голова підкомітету оголосив пропозицію підкомітету – проект Закону 

України про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей» (реєстр. № 2569) включити до порядку денного другої сесії Верховної 

Ради України IX скликання та рекомендувати Парламенту за наслідками 

розгляду у першому читанні прийняти його за основу та в цілому.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання проект Закону України про внесення зміни до статті 1 

Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей» (реєстр. №2569) та за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував доручити виступити на 

пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання народному 

депутату України, голові підкомітету з питань організації державної влади, 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 

символів та нагород О.Корнієнку. 

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 IX скликання проект Закону України про 

внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (реєстр. 

№2569), поданий народними депутатами України Д.Арахамією та О.Корнієнком. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей» (реєстр. № 2569), поданий народними депутатами України 

Д.Арахамією та О.Корнієнком, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 
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3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 22 народних депутати України, «Проти» – 1 народний депутат 

України, «Утримався» – 1  народний депутат України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 4  народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова Комітету              _________________                    А.КЛОЧКО 

 

 

Секретар Комітету          _________________                    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

ЯКІ РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

11 грудня 2019 року 

 

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про 

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей» (реєстр. № 2569, н.д. Д.Арахамія, О.Корнієнко).  

ІІ. Різне 

 

 


