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Комітет 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

 

  

Протокол засідання № 3 

 

18 вересня 2019 року 

14 год. 10 хв. 

м. Київ  

вул. М.Грушевського, 18/2,  кімн. 11 

 

Голова Комітету Клочко А.А. 

Секретар Комітету Ісаєнко Д.В. 
 

Присутні: Аліксійчук О.В., Балога В.І., Безгін В.Ю., Білозір Л.М., 

Бондар Г.В., Гузь І.В., Гурін Д.О., Дунда О.А., Загоруйко А.Л., Іванов В.І., 

Кальцев В.Ф., Качура О.А., Корнієнко О.С., Літвінов О.М., Лозинський Р.М., 

Микиша Д.С., М'ялик В.Н., Плачкова Т.М., Поляк В.М., Рубльов В.В., 

Саврасов М.В., Стріхарський А.П., Чорний Д.С., Шкрум А.І., Шуляк О.О., 

Юнаков І.С. 

 

Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  керівник  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.; заступники керівника секретаріату Комітету Гарбуз Ю.П., 

Данилюк О.А., Маковський О.А.; головні консультанти  Падалко О.В., Ляшко І.В., 

Степанян Г.С. 
 

Запрошені: 

Ващенко К.О. – Голова Національного агентства України з питань 

державної служби; 

Гамак Л.Г. – заступник Жданівського сільського голови Хмельницького 

району Вінницької області; 

Джигир Ю.А. – заступник Міністра фінансів України; 

Динда О.В. – заступник начальника служби - начальник відділу Управління 

правового забезпечення Служби безпеки України; 
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Дубілет Д.О. – Міністр Кабінету Міністрів України; 

Дубінський О.А. – народний депутат України; 

Клименко К.О. – старший проектний менеджер (реформа державного 

управління) Офісу реформ Кабінету Міністрів України; 

Коліушко І.Б. – голова правління Центру політико-правових реформ; 

Короленко Б.А. – начальник відділу аналізу регіональних особливостей та 

політики національних меншин Управління наукового забезпечення політики 

національної пам'яті Українського інституту національної пам’яті; 

Костін Т.В. – Переяслав-Хмельницький міський голова Київської області;  

Коцур В.В. – член громадської ради Переяслав-Хмельницької міської ради 

Київської області; 

Курганський Ю.М. – заступник начальника Управління правового 

забезпечення Служби безпеки України; 

Миколюк Н.М. – експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України»; 

Нечипорук Н.В. – секретар Жданівської сільської ради Хмельницького 

району Вінницької області; 

Нікіфоренко В.Ф. – Рачківський сільський голова Немирівського району 

Вінницької області; 

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

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

Рожкова Л.О. – директор Департаменту видатків бюджету органів влади 

Міністерства фінансів України; 

Сташків Т.О. – начальник відділу права на працю Департаменту 

моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини; 

Студенецька А.О. – завідувач відділу з питань державної служби та 

децентралізації Головного управління з питань регіональної політики та 

децентралізації Директорату з питань регіональної політики та децентралізації 

Офісу Президента України; 

Ткачук О.Л. – заступник директора Департаменту видатків бюджету органів 

влади Міністерства фінансів України; 

Шевченко О.В. – начальник юридичного відділу Профспілки працівників 

державних установ України; 

Ядвіжина С.З. – Жданівський сільський голова Хмельницького району 

Вінницької області. 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

I. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області. 

2. Про перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької 

області. 

3. Про перейменування села Островки Маневицького району Волинської 

області. 
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4. Про перейменування села Старий Чорторийськ Маневицького району 

Волинської області. 

5. Про перейменування села Війтівці Хмільницького району Вінницької 

області. 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади (реєстр. № 1066, друге читання). 

III. Організаційні питання 

7. Про Розклад засідань Комітету на період 18.09-11.10.2019. 

IV. Різне 

 

*** 

 

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» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував виключити з проекту порядку денного питання про 

перейменування села Старий Чорторийськ Маневицького району Волинської 

області та включити до порядку денного питання про перейменування села 

Війтівці Хмільницького району Вінницької області після розгляду проекту Закону 

про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади. 

А.Клочко запропонував додатково включити до проекту порядку денного 

засідання Комітету питання щодо проекту Закону про внесення змін до Закону 

України «Про столицю України – місто-герой Київ» (реєстр.№ 2143) та 

розглянути його першим за черговістю. 

Голова Комітету запропонував визначитися шляхом голосування щодо 

прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 23 народних депутати України, «Утримався» – 1 

народний депутат України, не брали участі в голосуванні – 4 народних депутати 

України. 

Рішення прийнято. 
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*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області. 

2. Про перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької 

області. 

3. Про перейменування села Островки Маневицького району Волинської 

області. 

4. Про перейменування села Старий Чорторийськ Маневицького району 

Волинської області. 

5. Про перейменування села Війтівці Хмільницького району Вінницької 

області. 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади (реєстр. № 1066, друге читання). 

III. Організаційні питання 

7. Про Розклад засідань Комітету на період 18.09-11.10.2019. 

IV. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови Комітету А.Клочка про проект Закону про 

внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» 

(реєстр. № 2143). Голова Комітету наголосив на нагальності прийняття цього 

законопроекту, а також повідомив про спрямований до низки наукових установ, 

асоціацій органів місцевого самоврядування та Програми Ради Європи 

«Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» лист з 

пропозицією здійснити експертний аналіз законопроекту з метою забезпечення 

системного вивчення порушеного питання з урахуванням європейських 

стандартів.  

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 змін до Закону України 

«Про столицю України – місто-герой Київ» (реєстр. № 2143), визначити даний 

законопроект як невідкладний та скоротити наполовину строк внесення 

альтернативних законопроектів до проекту Закону України про внесення змін до 

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (реєстр. № 2143). 
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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 про внесення змін до 

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (реєстр. № 2143). 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 101 

Регламенту Верховної Ради України визначити проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (реєстр. № 2143) як 

невідкладний. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 50 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строк 

внесення альтернативних законопроектів до проекту Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (реєстр. № 

2143). 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 24 народних депутати України, «Утримались» – 2 

народних депутати України, не брали участі в голосуванні – 2 народних депутати 

України. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування міста Переяслав-

Хмельницький Київської області. 

В.Безгін зазначив, що перейменування міста Переяслав-Хмельницький на 

місто Переяслав ініційовано Переяслав-Хмельницькою міською радою з метою 

повернення місту його історичної назви. Питання про перейменування міста 

Переяслав-Хмельницький Київської області підтримане територіальною 

громадою на громадських слуханнях, погоджено відповідно до законодавства, 

розглянуто і схвалено Переяслав- Хмельницькою міською та Київською обласною 

радами. Інститут української мови НАН України відзначає, що повернення назви 

Переяслав не порушує норм чинного українського правопису і відповідає сучасній 

практиці відновлення історичних назв поселень. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Б.Короленко. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію 

підкомітету щодо перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської 

області на місто Переяслав. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Київської обласної ради щодо перейменування міста 

Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області». 
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2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської 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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Рачки Немирівського 

району Вінницької області. 

В.Безгін зауважив, що перейменування села Рачки на село Подільське 

ініційоване його жителями у зв’язку з несприйняттям діючої назви, яка була 

присвоєна населеному пункту Кірове (колишня назва села Рачки) відповідно до 

Постанови Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1377-VIII «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів» на виконання вимог 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки». На думку місцевих жителів, діюча назва є суперечливою з точки 

зору історичної достовірності та немилозвучною. У свою чергу запропонована 

назва Подільське відображає географічні умови місцевості, адже село 

розташоване на Подільській височині. Інститут української мови НАН України 

та Український інститут національної пам’яті вважають недоцільним 

перейменування села Рачки на село Подільське, оскільки діюча назва є 

історичною. Так, назва Рачки згадується в історичних джерелах початку XVIII 

століття і використовувалась до 1939 року, коли село було перейменовано на 

Кірове. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, В.Нікіфоренко. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію 

підкомітету щодо перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької 

області на село Подільське. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Вінницької обласної ради щодо перейменування села 

Рачки Немирівського району Вінницької області на село Подільське та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 
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України «Про перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької 

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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Островки 

Маневицького району Волинської області. 

В.Безгін зазначив, що перейменування села Островки на село Острови 

ініційовано його жителями у зв’язку з необхідністю усунення розбіжностей у 

вживанні назви цього населеного пункту відповідно до офіційного обліку та на 

місцевому рівні. Як свідчить інформація, надана Рудниківською сільською радою 

Маневицького району Волинської області, при оформленні офіційних документів 

використовується назва «Острови». За інформацією Державного архіву 

Волинської області, протягом 1906- 1960-х років село Островки іменувалося як 

Острови. Крім того, за даними адміністративно-територіального обліку України, 

у 1946 році у Колківському районі обліковувалася Острівська сільська рада з 

адміністративним центром у селі Острови (довідник «Українська РСР. 

Адміністративно-територіальний поділ», К., 1947, стор. 60). У ході державного 

районування у 1950-1960-х роках було змінено адміністративне підпорядкування 

та назву зазначеного населеного пункту. 

Голова підкомітету зазначив, що Інститут української мови НАН України 

вважає доцільним перейменування села Островки на село Острови, оскільки це 

сприятиме поверненню населеному пункту його історичної назви та 

відповідатиме правилам українського правопису. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію 

підкомітету щодо перейменування села Островки Маневицького району 

Волинської області на село Острови. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Волинської обласної ради щодо перейменування 

села Островки Маневицького району Волинської області на село Острови та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Островки Маневицького району Волинської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Островки Маневицького району Волинської 

області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 
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3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

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 щодо перезавантаження влади (реєстр. № 1066, друге 

читання). 

Голова підкомітету О.Корнієнко поінформував щодо підготовленої 

підкомітетом до розгляду у другому читанні порівняльної таблиці, до якої внесено 

поправки і пропозиції, що надійшли від 30 суб'єктів права законодавчої ініціативи. 

Крім того, О.Корнієнко оголосив текст пропозиції до розділу «Прикінцеві 

та перехідні положення» законопроекту, додатково запропонованої 

Міністерством фінансів України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України, 

Д.Дубілет, Ю.Піжук, Ю.Джигир, К.Ващенко. 

Голова підкомітету О.Корінєнко запропонував з 243 поправок та 

пропозицій, що надійшли до законопроекту, 109 поправок і пропозицій врахувати 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету О.Корінєнко запропонував 14 поправок і пропозицій 

врахувати частково. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету О.Корінєнко запропонував 11 поправок і пропозицій 

врахувати редакційно. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету О.Корінєнко запропонував 109 поправок і пропозицій 

відхилити. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував підтримати пропозицію 

підкомітету та рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади (реєстр. 

№ 1066) за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні 

та в цілому, у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому доручити Комітету при підготовці на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.  
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Також Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію доручити виступити 

на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду даного питання 

народному депутату України, голові підкомітету з питань організації державної 

влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та державних нагород О.Корнієнку. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади (реєстр. № 1066) за 

результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в другому 

читанні та в цілому пропонуємо доручити Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при 

підготовці на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його 

техніко-юридичне доопрацювання. 

3. Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 

розгляду даного питання доручено народному депутату України, голові 

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

органах місцевого самоврядування, державних символів та державних нагород 

О.Корнієнку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 24 народних депутати України, «Утримались» – 2 

народних депутати України, не брали участі в голосуванні – 2 народних депутати 

України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Війтівці 

Хмільницького району Вінницької області. 

В.Безгін зазначив, що перейменування села Війтівці на село Жданівка 

ініційовано Жданівською сільською радою Немирівського району Вінницької 

області з метою повернення зазначеному населеному пункту колишньої назви – 

село Жданівка, яка була змінена Постановою Верховної Ради України від 19 

травня 2016 року № 1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів 

та районів» на виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки». Водночас, голова підкомітету наголосив, 

що Український інститут національної пам’яті та окремі члени Комітету вважають 

недоцільним перейменування села Війтівці на село Жданівка, оскільки назва села 

Жданівка безпосередньо пов’язана з іменем особи, пов’язаної з діяльністю 

комуністичної партії та встановленням радянської влади на території України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету та інші. 
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Заступник голови Комітету І.Гузь, голова підкомітету з питань організації 

державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнко, член Комітету А.Шкрум 

запропонували утриматись від розгляду питання про перейменування села 

Війтівці Хмільницького району Вінницької області з метою пошуку більш 

нейтральної назви.  

Перший заступник голови Комітету Р.Лозинський, начальник Відділу 

аналізу регіональних особливостей та політики національних меншин Управління 

наукового забезпечення політики національної пам'яті Українського інституту 

національної пам’яті Б.Короленко у своїх виступах наполягали на необхідності 

дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» та пропонували зняти з розгляду питання щодо 

перейменування села Війтівці Хмільницького району Вінницької області. 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Л.Білозір, Жданівський сільський голова С.Ядвіжина закликали 

народних депутатів – членів Комітету прислухатись до думки територіальної 

громади села Війтівці та підтримати ініціативу щодо перейменування села на 

Жданівку.  

Голова Комітету А.Клочко запропонував відкласти розгляд питання про 

перейменування села Війтівці Хмільницького району Вінницької області для його 

більш детального вивчення. 

УХВАЛИЛИ: 

Відкласти розгляд питання для його більш детального вивчення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 20 народних депутатів України, «Проти» – 4 

народних депутати України, не брали участі в голосуванні – 4 народних депутати 

України. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на період 18.09-11.10.2019. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на період з 18 вересня 2019 року по 11 

жовтня 2019 року та доручити головам підкомітетів забезпечити підготовку 

питань, передбачених цим Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету. 

Також Голова Комітету оголосив пропозицію контроль за виконанням цього 

Рішення покласти на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету Верховної Ради з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування на 18 вересня – 11 жовтня 2019 року.  

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 депутати України, «Утримались» – 2 

народних депутати України, не брали участі в голосуванні – 2 народних депутати 

України. 

Рішення прийнято. 

 

**** 

 

РІЗНЕ. 

 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда 

запропонував утворити Робочу групу Комітету із реформування сфери 

державного архітектурно-будівельного контролю під головуванням народних 

депутатів України А.Клочка та О.Шуляк.  

Пропозицію підтримано. 

Голова Комітету доручив секретаріату Комітету підготувати відповідний 

проект рішення Комітету. 

Голова підкомітету з питань будівництва та проектування О.Дунда 

запропонував якнайшвидше розглянути на засіданні Комітету питання щодо 

призначення позачергових виборів Українського міського голови Обухівського 

району Київської області. Така позиція була підтримана членом Комітету 

Д.Микишею та народним депутатом України, Заступником голови Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики 

О.Дубінським.  

Заступник голови Комітету І.Гузь висловив сумніви щодо доцільності 

проведення позачергових виборів Українського міського голови напередодні 

чергових місцевих виборів в Україні. 

Питання обговорено. 

Голова Комітету А.Клочко поінформував членів Комітету про проведення 

програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в 

Україні» чергового традиційного Форуму місцевого самоврядування в місті 

Краматорськ Донецької області 28 та 29 листопада 2019 року, партнером якого 

запрошено виступити Комітет.  

 

Голова Комітету                   ______________             А.КЛОЧКО 

 

Секретар Комітету                ______________              Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

18 вересня 2019 року 

 

I. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області. 

2. Про перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької 

області. 

3. Про перейменування села Островки Маневицького району Волинської 

області. 

4. Про перейменування села Війтівці Хмільницького району Вінницької 

області. 

ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про столицю 

України – місто-герой Київ» (реєстр. № 2143). 

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади (реєстр. № 1066, друге читання). 

III. Організаційні питання 

7. Про Розклад засідань Комітету на період 18.09-11.10.2019. 

IV. Різне 

 


