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Малюга А.В.; заступник керівника секретаріату Комітету Гарбуз Ю.П.; головний 

консультант Падалко О.В. 
 

Запрошені: 

Негода В.А. – заступник Міністра розвитку громад та територій України; 

Слобожан О.В. – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів 
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*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування та районних державних адміністрацій (реєстр. № 3651-Д, друге 

читання). 

ІІ. Різне 

*** 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу та в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України, «Не брали участі в голосуванні» – 9 

народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування та районних державних адміністрацій (реєстр. № 3651-Д, друге 

читання). 

ІІ. Різне 

 

*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про проект Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних 

державних адміністрацій (реєстр. №3651-Д, друге читання). 

Доповідач повідомив, що до розгляду зазначеного законопроекту у другому 

читанні підкомітетом з питань адміністративно-територіального устрою 

підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 197 поправок і пропозицій, що 
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надійшли від 22 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких: 37 – враховано, 5 

– враховано частково, 11 – враховано редакційно, 134 – відхилено, 10 – залишено 

на розгляд Комітету. 

Голова підкомітету В.Безгін запропонував перейти до розгляду поправок та 

пропозицій до законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негода; виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування  «Асоціація міст України» О.Слобожан. 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки та пропозиції з №№ 4, 9, 14, 16-18, 20, 

21, 24-27, 29-32, 35, 37, 38, 40-44, 46, 47, 51-55, 57-60, 62-64, 66-69, 71, 72, 74-86, 

88-91, 93, 95, 97, 99-107, 111-113, 115-119, 121, 122, 124-129, 131, 133-138, 140, 

143, 144, 147-149. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 6 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки та пропозиції з №№ 150-154, 157, 160, 

162-165, 166, 169-178, 179-183, 191, 193, 194. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 6 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки та пропозиції з №№ 5, 6, 7, 8. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 5 народних депутатів України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправки № 130 та № 132. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України, «Утримався» – 1 народний депутат 

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

Рішення прийнято. 
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Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував врахувати поправку № 145. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 21 народний депутат України, «Утримався» – 1 народний депутат 

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував відхилити поправку № 146. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував врахувати поправку № 196. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін запропонував врахувати поправку № 197. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України, «Утримались» – 3 народні депутати 

України, «Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та 

районних державних адміністрацій (реєстр. № 3651-д), за наслідками розгляду в 

другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому; 

- у разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці 

відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його 

техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України; 
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- визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та 

районних державних адміністрацій (реєстр. № 3651-д), за наслідками розгляду в 

другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому. 

2. У разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету при підготовці 

відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його 

техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України. 

3. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                     ______________             А.КЛОЧКО 

 
 

 

Секретар Комітету                ______________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

17 листопада 2020 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування та районних державних адміністрацій (реєстр. № 3651-Д, друге 

читання). 

ІІ. Різне 


