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територій України; 

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

місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-

територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України; 
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України; 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко запропонував, після затвердження порядку 

денного засідання Комітету в цілому, надати слово присутньому Віце-прем'єр-

міністру України - Міністру розвитку громад та територій України Д.Шмигалю 

для висвітлення загальних тенденцій і пріоритетів у роботі Міністерства щодо 

реформи децентралізації. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. Виконання контрольних повноважень 

1.  Про інформацію Міністра розвитку громад та територій України А.Бабак 

щодо діяльності Мінрегіону. 

2. Про інформацію щодо стану підготовки та затвердження перспективних 

планів формування територій громад областей. 

3. Про інформацію щодо причин і наслідків витоку персональних даних 

громадян з Єдиного порталу вакансій державної служби (career.gov.ua) та 

вжитих заходів для їх належного захисту. 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

лібералізації державної політики у сфері державної реєстрації статутів 

територіальних громад та нормативно-правових актів місцевих державних 

адміністрацій (реєстр. № 2641, КМУ, О.Гончарук). 

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

щодо підвищення якості управління багатоквартирними будинками та 

вдосконалення діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку 

(реєстр. № 2606, н.д. А.Стріхарський). 

6. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Рубіжне 

Луганської області (реєстр. № 2643, КМУ, О.Гончарук). 
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7. Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. № 2703, КМУ, О.Гончарук). 

III. Організаційні питання 

8. Про внесення змін до Рішення Комітету від 4 грудня 2019 року (протокол 

№10) «Про утворення Робочої групи Комітету з питань удосконалення 

нагородної справи України». 

9. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період третьої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (лютий – липень 2020 року). 

10. Про Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за другу сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 

року). 

11. Про результати законопроектної роботи підкомітетів Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування. 

12. Про підготовку проведення круглого столу «Реформування 

законодавства, що регулює місцеві вибори» (12 березня 2020 року). 

13. Про підготовку проведення комітетських слухань «Державна 

регіональна політика: виклики, ризики, можливості» (16 березня 2020 року). 

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» – 25 народних депутатів України, «Не брав участі в голосуванні» – 

1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Голова Комітету оголосив пропозицію – виключити з проекту порядку 

денного засідання Комітету питання про інформацію Міністра розвитку громад 

та територій України А.Бабак щодо діяльності Мінрегіону, оскільки Парламент 

вже визначився щодо питання звільнення її з посади. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства 

О.Літвінов запропонував зняти з розгляду проект Закону України про внесення 
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змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення якості управління 

багатоквартирними будинками та вдосконалення діяльності об'єднань 

співвласників багатоквартирного будинку (реєстр. № 2606, н.д. А.Стріхарський) 

у зв’язку із тим, що даний законопроект містить ряд суперечностей та недоліків 

та потребує додаткового обговорення на засіданні підкомітету з питань житлової 

політики та житлового господарства. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гурін запропонував відкласти розгляд проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо лібералізації 

державної політики у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад 

та нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій (реєстр. 

№2641, КМУ, О.Гончарук) до моменту підготовки проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо форм безпосередньої участі 

громадян у вирішенні питань місцевого значення та статутної нормотворчості, 

проект якого готується до реєстрації, і включає положення вказаного 

законопроекту. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного в цілому з урахуванням пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

пропозицій. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 24 народних депутати України, «Не брали участі в голосуванні» 

–  2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

I. Виконання контрольних повноважень 

1. Про інформацію щодо стану підготовки та затвердження перспективних 

планів формування територій громад областей. 

2. Про інформацію щодо причин і наслідків витоку персональних даних 

громадян з Єдиного порталу вакансій державної служби (career.gov.ua) та 

вжитих заходів для їх належного захисту. 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Рубіжне 

Луганської області (реєстр. № 2643, КМУ, О.Гончарук). 

4. Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. № 2703, КМУ, О.Гончарук). 
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III. Організаційні питання 

5. Про внесення змін до Рішення Комітету від 4 грудня 2019 року (протокол 

№10) «Про утворення Робочої групи Комітету з питань удосконалення 

нагородної справи України». 

6. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період третьої сесії Верховної Ради 

України ІХ скликання (лютий – липень 2020 року). 

7. Про Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за другу сесію 

Верховної Ради України ІХ скликання  (вересень 2019 року – січень 2020 року). 

8. Про результати законопроектної роботи підкомітетів Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування. 

9. Про підготовку проведення круглого столу «Реформування 

законодавства, що регулює місцеві вибори» (12 березня 2020 року). 

10. Про підготовку проведення комітетських слухань «Державна 

регіональна політика: виклики, ризики, можливості» (16 березня 2020 року). 

IV. Різне 

 

*** 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр розвитку громад та територій 

України Д.Шмигаль повідомив, що реформа децентралізації є одним із головних 

напрямків діяльності Міністерства і дана реформа завершиться проведенням 

восени 2020 року місцевих виборів на новій територіальній основі. 

Також, Д.Шмигаль вказав, що окрім реформи децентралізації, пріоритетами 

Міністерства розвитку громад та територій України є житлово-комунальна 

сфери та будівельна реформа. 

Віце-прем’єр-міністр України зазначив, що найближчим часом із громадами 

будуть проведені публічні дискусії щодо підготовки пропозицій змін до 

Конституції України щодо реформування системи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади, децентралізації владних повноважень. Дані 

дискусії будуть проводитись в три етапи: 

1. Спілкування із жителями громад та представниками органів 

місцевого самоврядування. 

2. Дискусія із експертами, асоціаціями органів місцевого 

самоврядування та народними депутатами України. 

3. Обговорення на рівні Венеціанської комісії та парламентських 

комітетів. 

За результатами вказаних дискусій будуть напрацьовані варіанти змін до 

Конституції України. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 
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1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна та інформацію заступника Міністра розвитку 

громад та територій України В.Негоди щодо стану підготовки та затвердження 

перспективних планів формування територій громад областей. 

В.Безгін повідомив, що Комітет спільно із Міністерством розвитку громад 

та територій України завершили публічні консультації, консультаційні наради з 

приводу перспективних планів формування територій громад областей. Було 

проведено 48 консультативних зустрічей за участю народних депутатів України, 

представниками органів місцевого самоврядування та їх асоціацій щодо 

оптимізації перспективних планів областей на основі оновленої Методики. 

Голова підкомітету В.Безгін зазначив, що основний пріоритет був 

направлений на збереження існуючих ОТГ, перегляд або розширення їх складу 

для посилення спроможності. 

Заступник Міністра розвитку громад та територій України В.Негода 

поінформував присутніх, що на сьогоднішній день Урядом затверджено 

перспективні плани по всіх 24 областях. Дані перспективні плани охоплюють 

90,3% площі території України, що є основою для формування спроможних 

громад. 

В.Негода відзначив, що завдяки, насамперед, Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Парламентом прийнято Закон України про внесення змін до 

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 

05.12.2019 № 348-IX, яким було спрощено процедуру затвердження 

перспективних планів областей. Що дозволило обласним державним 

адміністраціям оперативно проводити роботу з розроблення перспективних 

планів на засадах та у відповідності до урядової Методики. 

Також, В.Негодою було презентовано дорожню карту законодавчого 

забезпечення завершення реформи децентралізації, яка включає в себе: 

- прийняття Закону України щодо визначення територій територіальних 

громад та їх адміністративних центрів (реєстр. № 2653); 

- прийняття Закону України щодо адміністративно-територіального устрою 

базового рівня; 

- прийняття Закону України щодо адміністративно-територіального устрою 

субрегіонального рівня; 

- прийняття нової редакції Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

- прийняття нової редакції Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- прийняття змін до Бюджетного та Податкового кодексів України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Віце-прем’єр-міністр – Міністр розвитку громад та територій 

України Д.Шмигаль, заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негода. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти інформацію щодо стану 

підготовки та затвердження перспективних планів формування територій громад 

областей до відома. 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти інформацію щодо стану підготовки та затвердження перспективних 

планів формування територій громад областей до відома. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 25 народних депутатів України, «Не брав участі в голосуванні» – 

1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

Інформацію взято до відома. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Національного агентства України з питань 

державної служби О.Стародубцева щодо причин і наслідків витоку 

персональних даних громадян з Єдиного порталу вакансій державної служби 

(career.gov.ua) та вжитих заходів для їх належного захисту. 

Доповідач проінформував присутніх, що витік персональних даних 

громадян з Єдиного порталу вакансій державної служби трапився через 

вразливість веб-сайту career.gov.ua. Наразі сайт працює в штатному режимі і всі 

технічні вразливості, через які здійснювався витік персональних даних, усунені 

командою IT спеціалістів. 

О.Стародубцев зазначив, що для виявлення причин і наслідків витоку 

інформації, створена Робоча група до складу якої входять представники 

правоохоронних органів та експерти з кіберзахисту. Також НАДС звернулося до 

Державної служби зв’язку та захисту інформації України щодо проведення 

позапланової перевірки веб-сайту career.gov.ua. 

Доповідач вказав, що задля унеможливлення повторення вказаної ситуації, 

Національним агентством України з питань державної служби планується 

збільшити бюджет передбачений на безпеку та кіберзахист. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, Голова Національного агентства України з питань державної 

служби О.Стародубцев, Начальник управління, Головного слідчого управління 

Національної поліції України В.Сміх, начальник управління Департаменту 

контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки 

Служби безпеки України В.Яковенко. 

В.Сміх повідомив, що за вказаним фактом Головним слідчим управлінням 

Національної поліції України зареєстровано кримінальне провадження за 

частиною другою статті 361 Кримінального кодексу України щодо 

несанкціонованого втручання в автоматизовану систему, що призвело до витоку 

персональних даних осіб. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти до відома інформацію 

Національного агентства України з питань державної служби щодо причин і 

наслідків витоку персональних даних громадян з Єдиного порталу вакансій 

державної служби та вжитих заходів для їх належного захисту. 
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Також Голова Комітету оголосив пропозицію – доручити підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування, державних символів та нагород продовжити 

здійснювати моніторинг щодо захисту персональних даних громадян на 

Єдиному порталі вакансій державної служби (career.gov.ua). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію Національного агентства України з питань 

державної служби щодо причин і наслідків витоку персональних даних громадян 

з Єдиного порталу вакансій державної служби (career.gov.ua) та вжитих заходів 

для їх належного захисту. 

2. Доручити підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород продовжити здійснювати моніторинг щодо захисту персональних даних 

громадян на Єдиному порталі вакансій державної служби (career.gov.ua). 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 23 народні депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

Інформацію взято до відома. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Рубіжне Луганської області (реєстр. 

№2643, КМУ, О.Гончарук). 

Голова підкомітету повідомив, що зазначений проект Постанови внесений з 

метою створення повноцінного життєвого середовища, сприятливих умов 

територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання 

потенціалу його території із збереженням її природних ландшафтів та історико-

культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, 

землекористувачів, у тому числі орендарів, а також затвердженої містобудівної 

документації Генерального плану міста Рубіжне. 

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Рубіжне Луганської 

області, збільшивши територію міста на 38,44 гектара шляхом передачі земель 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області, та затвердити територію міста 

Рубіжне Луганської області загальною площею 3414,44 гектара. 

В.Безгін зазначив, що Проект землеустрою щодо зміни меж міста Рубіжне 

розроблений виробничим центром «Геосервіс» Державного підприємства 

«Українське державне аерогеодезичне підприємство» та пройшов обов’язкову 

державну експертизу в Державній службі України з питань геодезії, картографії 

та кадастру, погоджений Сєвєродонецькою міською радою, Луганською 

обласною державною адміністрацією, Луганською військово-цивільною 

адміністрацією. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету - 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України  проект 
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Постанови Верховної Ради України про зміну і встановлення меж міста Рубіжне 

Луганської області (реєстр.№ 2643), внесений Кабінетом Міністрів України за 

наслідками розгляду прийняти в цілому. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету, заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негода. 

Голова Комітету запропонував рекомендувати Верховній Раді України  

проект Постанови Верховної Ради України про зміну і встановлення меж міста 

Рубіжне Луганської області (реєстр. № 2643), внесений Кабінетом Міністрів 

України за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

Також, Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію - визначити 

співдоповідачем 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 частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України про зміну і встановлення меж міста Рубіжне Луганської області (реєстр. 

№ 2643 від 20.12.2019), внесений Кабінетом Міністрів України за наслідками 

розгляду прийняти в цілому. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні  

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 22 народні депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про проект Постанови Верховної Ради 

України про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, 

зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької області (реєстр. 

№2703, КМУ, О.Гончарук). 

Доповідач проінформував присутніх, що зазначений проект Постанови 

внесено з метою упорядкування адміністративно-територіального устрою та 

створення умов для розвитку територіальних громад шляхом зміни 

підпорядкування селища міського типу Красна Гора, яке згідно адміністративно-

територіального устрою Донецької області перебуває в адміністративному 

підпорядкуванні Бахмутської міської ради, а територіально знаходиться в межах 

Соледарської міської об’єднаної територіальної громади Бахмутського району і 

не має спільних меж з містом Бахмут. 

Проектом Постанови пропонується змінити межі Бахмутського району 

Донецької області, збільшивши територію Бахмутського району на 164 гектари 

земель за рахунок передачі до його складу території селища міського типу 
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Красна Гора Бахмутської міської ради Донецької області, та затвердити 

територію Бахмутського району Донецької області загальною площею 192377,5 

гектара. 

В.Безгін зазначив, що згідно з частиною другою статті 173 та частиною 

першою статті 174 Земельного кодексу України межі району, села, селища, міста, 

району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Рішення 

про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою 

України за поданням Кабінету Міністрів України. 

Однак, проект землеустрою щодо зміни і встановлення меж Бахмутського 

району Донецької області не розроблявся, що не відповідає встановленим 

чинним законодавством вимогам до порядку ініціювання зазначеного питання та 

унеможливлює прийняття Верховною Радою України відповідного рішення.  

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету - 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект 

Постанови Верховної Ради України про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж 

Бахмутського району Донецької області (реєстр. № 2703), внесений Кабінетом 

Міністрів України, 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, заступник Міністра розвитку громад та територій України 

В.Негода. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував рекомендувати Верховній Раді 

України проект Постанови Верховної Ради України про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж 

Бахмутського району Донецької області (реєстр. № 2703), внесений Кабінетом 

Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні повернути 

суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Також, Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію - визначити 

співдоповідачем 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 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. № 2703), внесений Кабінетом Міністрів України, 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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

ГОЛОСУВАЛИ:   
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«За» – 22 народних депутатів України, «Утримались» – 1 народний депутат 

України, «Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про внесення змін до 

Рішення Комітету від 4 грудня 2019 року (протокол №10) «Про утворення 

Робочої групи Комітету з питань удосконалення нагородної справи України». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував внести зміни до Рішення Комітету 

«Про утворення Робочої групи Комітету з питань удосконалення нагородної 

справи України» від 4 грудня 2019 року (протокол №10), виклавши пункт 3 в 

наступній редакції: 

«Заступником Керівника Робочої групи визначити народного депутата 

України, Першого заступника Голови Комітету Лозинського Р.М.». 

Також, А.Клочко оголосив пропозицію – змінити подальшу нумерацію 

пунктів 3 та 4 на пункти 4 та 5 відповідно. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до Рішення Комітету «Про утворення Робочої групи 

Комітету з питань удосконалення нагородної справи України» від 4 грудня 2019 

року (протокол №10), виклавши пункт 3 в наступній редакції: 

«Заступником Керівника Робочої групи визначити народного депутата 

України, Першого заступника Голови Комітету Лозинського Р.М.». 

2. Змінити подальшу нумерацію пунктів 3 та 4 на пункти 4 та 5 відповідно. 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 23 народні депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3  народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету А.Клочка про календарний план 

проведення засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та його підкомітетів 

на період третьої сесії Верховної Ради України ІХ скликання (лютий – липень 

2020 року). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 

- затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів на період третьої сесії Верховної Ради 

України ІХ скликання (лютий – липень 2020 р.) з подальшим врахуванням змін 

та доповнень до нього; 
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- доручити головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на 

період третьої сесії Верховної Ради України ІХ скликання склаcти графіки 

засідань підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою 

Комітету. 

- в календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що  

засідання Комітету проводяться кожної середи о 15:00 у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та, у разі необхідності, у тижні роботи комітетів; 

засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 

- контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів покласти на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів на період третьої сесії Верховної Ради 

України ІХ скликання (лютий – липень 2020 р.) з подальшим врахуванням змін 

та доповнень до нього. 

2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період 

третьої сесії Верховної Ради України ІХ скликання склаcти графіки засідань 

підкомітетів на кожний наступний місяць, погодивши їх з Головою Комітету. 

3. В календарному плані проведення засідань Комітету передбачити, що:  

- засідання Комітету проводяться кожної середи о 15:00 у дні пленарних 

засідань Верховної Ради України та, у разі необхідності, у тижні роботи 

комітетів; 

- засідання підкомітетів Комітету відбуваються у дні пленарних засідань 

Верховної Ради України та у тижні роботи в комітетах. 

4. Контроль за виконанням плану проведення засідань Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та 

його підкомітетів покласти на Секретаря Комітету Д.Ісаєнка 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 23 народні депутати України,  «Не брали участі в голосуванні» – 3 

народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про Звіт Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування за другу сесію Верховної Ради України ІХ скликання  

(вересень 2019 року – січень 2020 року). 

Доповідач повідомив, що за період з вересня 2019 року по січень 2020 року 

Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування проведено 20 засідань (13 планових, 

7 позапланових), розглянуто 150 питань, опрацьовано 59 законодавчих актів, 

створено 5 робочих груп, опрацьовано 2,5 тисячі звернень.  
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити Звіт Комітету за другу 

сесію Верховної Ради України ІХ скликання (вересень 2019 року – січень 2020 

року) та взяти до уваги, що Звіт Комітету містить інформацію щодо роботи 

Комітету за період першої сесії Верховної Ради України ІХ скликання (29 серпня 

2019 року). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за другу сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 

року). 

2. Взяти до уваги, що Звіт Комітету за другу сесію Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року) містить інформацію 

роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за період першої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (29 серпня 2019 року). 

ГОЛОСУВАЛИ:   
«За» – 23 народні депутати України, «Не брали участі в голосуванні» - 

3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про результати 

законопроектної роботи підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за 

першу-другу сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 

року – січень 2020 року). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував взяти до відома результати 

законопроектної роботи підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за 

першу - другу сесії дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року). 

УХВАЛИЛИ: 
1. Взяти до відома результати законопроектної роботи підкомітетів 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування за першу - другу сесії дев’ятого 

скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року). 

ГОЛОСУВАЛИ:   

«За» – 23 народні депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3  народні депутати України. 

Рішення прийнято. 
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9. 

СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про підготовку 

проведення круглого столу «Реформування законодавства, що регулює місцеві 

вибори» (12 березня 2020 року). 

Д.Ісаєнко зазначив, що у зв’язку із необхідністю проведення більш 

комплексного та всебічного обговорення низки змін до законодавства, що 

регулює місцеві вибори, Комітетом спільно із Міністерством розвитку громад та 

територій України, Міністерством юстиції України та Центральною виборчою 

комісією України планується провести круглий стіл на тему: «Реформування 

законодавства, що регулює місцеві вибори». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував перенести проведення круглого 

столу з 12.03.2020 р. на 10.03.2020 р. 

Також, Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 

- утворити Робочу групу Комітету для підготовки круглого столу 

«Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори»; 

- призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів 

та інших форм безпосередньої демократії А. Загоруйко; 

-  доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України, представників 

державних органів та органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів 

Комітету, неурядових організацій, науковців та експертів сфери виборчого 

права.  

- надати керівнику Робочої групи право, у раз і необхідності, вносити зміни 

до її складу; 

- доручити Робочій групі розробити проекти програми та рекомендацій 

круглого столу, підготувати його регламент, сформувати список запрошених 

осіб, визначити черговість виступів учасників круглого столу та здійснити інші 

необхідні заходи з метою належного забезпечення його проведення; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування для підготовки круглого столу «Реформування законодавства, 

що регулює місцеві вибори». 

2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань виборів, референдумів 

та інших форм безпосередньої демократії А. Загоруйко. 

3. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України, представників 

державних органів та органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів 

Комітету, неурядових організацій, науковців та експертів сфери виборчого 
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права. Надати керівнику Робочої групи право, у раз і необхідності, вносити зміни 

до її складу. 

4. Доручити Робочій групі розробити проекти програми та рекомендацій 

круглого столу, підготувати його регламент, сформувати список запрошених 

осіб, визначити черговість виступів учасників круглого столу та здійснити інші 

необхідні заходи з метою належного забезпечення його проведення. 

5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д. Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 24 народні депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ: інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про підготовку 

проведення комітетських слухань «Державна регіональна політика: виклики, 

ризики, можливості» (16 березня 2020 року). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко оголосив пропозицію: 

- утворити Робочу групу Комітету для підготовки комітетських слухань 

«Державна регіональна політика: виклики, ризики, можливості»; 

- призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

Голову підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів В. 

Рубльова; 

- доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України, представників 

державних органів та органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів 

Комітету, неурядових організацій, науковців та експертів сфери регіональної 

політики;  

- надати керівнику Робочої групи право, у разі необхідності, вносити зміни 

до її складу; 

- доручити Робочій групі розробити проекти програми та рекомендацій 

комітетських слухань, сформувати список запрошених осіб, визначити 

черговість виступів учасників комітетських слухань та здійснити інші необхідні 

заходи з метою належного забезпечення їх проведення; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 
 1. Утворити Робочу групу Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування для підготовки комітетських слухань «Державна регіональна 

політика: виклики, ризики, можливості». 
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2. Призначити керівником Робочої групи народного депутата України, 

Голову підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльова. 

3. Доручити керівнику Робочої групи сформувати її персональний склад, 

залучивши до участі в роботі народних депутатів України, представників 

державних органів та органів місцевого самоврядування, міжнародних партнерів 

Комітету, неурядових організацій, науковців та експертів сфери регіональної 

політики. Надати керівнику Робочої групи право, у разі необхідності, вносити 

зміни до її складу. 

4. Доручити Робочій групі розробити проекти програми та рекомендацій 

комітетських слухань, сформувати список запрошених осіб, визначити 

черговість виступів учасників комітетських слухань та здійснити інші необхідні 

заходи з метою належного забезпечення їх проведення. 

5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на секретаря Комітету 

Д. Ісаєнка. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«За» – 23 народні депутати України, «Не брали участі в голосуванні» – 

3  народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Різне. 

 

Голова Комітету А.Клочко проінформував присутніх, що реформа 

децентралізації влади в Україні  перебуває під особливим контролем та опікою 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування, оскільки саме до предмету відання 

Комітету належать питання законодавчого регулювання засад місцевого 

самоврядування, політика регіонального розвитку, адміністративно- 

територіальний устрій. 

Голова Комітету повідомив, що представниками органів місцевого 

самоврядування, їх асоціаціями, організаціями громадянського суспільства, 

науковцями, експертами було виголошено низку зауважень до окремих 

положень поданого Президентом України В.Зеленським проекту Закону України 

про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади (реєстр. 

№2598). 

У зв’язку із вказаним, Голова Комітету зазначив, що є необхідність 

залучення експертів Ради Європи, у тому числі незалежних експертів 

Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії), групи 

незалежних експертів при Конгресі місцевих та регіональних влад Європи у 

період з лютого по березень до попередніх робочих зустрічей (нарад) з питань 

обговорення і підготовки змін до Конституції України за участю представників 

Офісу Президента України, депутатського корпусу Парламенту, Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, органів 
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місцевого самоврядування та їх провідних асоціацій, міжнародних та 

вітчизняних організацій, експертного та наукового середовища. 

А.Клочко вказав, що Комітет з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повинен 

виступити координатором дискусій з нормативно-правового забезпечення 

продовження реформи децентралізації влади в Україні в частині внесення 

відповідних змін до Конституції України.  

Також, Голова Комітету запропонував скерувати відповідне звернення до 

Ради Європи з пропозицією висловити бачення щодо відповідності окремих 

положень проекту Закону України про внесення змін до Конституції України 

щодо децентралізації влади (реєстр. № 2598) Європейській хартії місцевого 

самоврядування та стандартам Ради Європи.  

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко запропонував Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування за участі представників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та їх асоціацій, науковців, експертів Ради Європи 

провести у місті Страсбург у «страсбурзькому форматі» ґрунтовні консультації 

щодо підготовлених Урядом концептуальних засад проектів законів про місцеве 

самоврядування та про префектів.  

Також Голова Комітету оголосив пропозицію - звернутися до Ради Європи 

і на їх майданчику провести консультації із зацікавленими сторонами та 

замовити експертизу цих законопроектів на відповідність Європейській хартії 

місцевого самоврядування та стандартам Ради Європи. 

Пропозицію підтримано. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх, що Комітетом з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування здійснюється підготовка до розгляду Парламентом України  у 

другому читанні проекту Закону України «Про місто Київ - столицю України» (реєстр. 

№ 2143-3).  Зважаючи на попередній досвід співпраці Комітету з Радою Європи, 

Голова Комітету запропонував звернутися до Ради Європи із проханням розглянути 

можливість проведення обговорень по законопроекту про столицю України в редакції, 

підготовленій підкомітетом із залученням усіх зацікавлених осіб та народних 

депутатів України – членів Комітету у штаб-квартирі Ради Європи у місті Страсбурзі. 

Голова Комітету повідомив, що даний візит по питанням обговорення 

законопроектів про місцеве самоврядування, про префектів та про столицю 

України передбачено з 11 по 14 березня.  

Радою Європи на цей візит встановлено квоту – 14 представників від 

Комітету з обов’язковою участю представників усіх депутатських фракцій 

Верховної Ради України. 

А.Клочко запропонував взяти зазначену інформацію до відома. 
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Інформацію взято до відома. 

 

*** 

Голова Комітету А.Клочко повідомив, що за підтримки Секретаріату 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування та за сприяння  тренінгового центру 

Програми USAID «РАДА» 11 лютого буде проведено навчальний тренінг для 

помічників народних депутатів України на тему: «Законодавчий процес у 

Верховній Раді України». 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

Голова Комітету поінформував присутніх, що в міжсесійний період до 

низки комітетів Верховної Ради України надійшло доручення керівників 

Парламенту щодо надання пропозицій з відновлення окремих норм близько 15 

законів України, і повернення їх текстів в редакціях, що діяли до 13 жовтня 2010 

року на виконання Закону України від 23 лютого 2014 року № 763-VII «Про 

визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із 

Конституцією України». 

Голова Комітету звернув увагу присутніх, що в контексті предмету відання 

Комітету йдеться про окремі норми Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації». Зважаючи на термін виконання доручення – 24 січня 2020 року, 

коли засідань підкомітетів не проводилося, відповідний попередній аналіз було 

здійснено у секретаріаті Комітету і на адресу керівників Парламенту було 

відправлено листа з відповідною аргументацією про те, що змін до Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» не потребується і він приведений 

у відповідність із Конституцією України Верховною Радою України VІІ 

скликання шляхом прийняття Закону України від 27 лютого № 796-VII «Про 

внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» щодо 

приведення його у відповідність із Конституцією України». 

Також, було скеровано  звернення з даного питання на адресу Прем’єр-

міністра України з проханням висловити позицію Уряду щодо необхідності 

внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації». 

Голова Комітету А.Клочко запропонував голові підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнку після 

надходження відповіді від Кабінету Міністрів України взяти під особистий 

контроль супровід даного питання і сформулювати, у разі необхідності, 

пропозиції Комітету щодо подальшого реагування на вищезгадане доручення. 

Пропозицію підтримано. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 
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Голова Комітету запропонував консолідувати зусилля членів Комітету і 

організувати в рамках підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм 

безпосередньої демократії роботу із розробки законопроекту про лобіювання. 

Відповідальними особами запропоновано визначити - Заступника Голови Комітету, 

голову підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко та Заступника Голови Комітету О.Качуру. 

Пропозицію підтримано. 

*** 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

поінформувала присутніх про діяльність підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії у період між другою і 

третьою сесіями Верховної Ради України .  

А.Загоруйко виділила 3 напрямки роботи підкомітету: 

- Перший стосується звернення Комітету до Центральної виборчої комісії 

України з проханням надати інформацію про функціонування органів ведення 

Державного реєстру виборів в умовах реформи державного управління та 

місцевого самоврядування та про стан виконання вимог комплексної системи 

захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Державний реєстр виборців».  

Комітет отримав відповідь від ЦВК, де зазначається що вони в повній мірі 

готові висвітлити витребувану інформацію на одному із засідань Комітету. 

- Другий напрямок стосується питання народовладдя. Голова підкомітету 

повідомила, що сформована Робоча група, яка напрацьовує пакет законопроектів 

щодо народовладдя, зокрема про референдуми. Керівником цієї Робочої групи є 

Руслан Стефанчук. До її складу увійшли також члени Комітету та представники 

громадських організацій від центральних органів державної влади. 

А.Загоруйко зазначила, що з метою детального вивчення досвіду 

проведення референдумів в України на минулому тижні Комітет звернувся до 

Центральної виборчої комісії та Міністерства юстиції України з проханням 

надати інформацію щодо проведення всеукраїнських і місцевих референдумів на 

території України, починаючи з 24 серпня 1991 року, у вигляді зведених даних у 

розрізі окремих областей. Надіслана до Комітету інформація буде доведена до 

відома народних депутатів і буде взята до уваги під час роботи над 

законопроектом про референдуми. 

- Третій напрямок пов’язаний із питанням запровадження електронного 

голосування або голосування через мережу Інтернет. 

А.Загоруйко проінформувала, що підкомітетом було проведено попереднє 

обговорення даного питання спільно із представниками Комітету з питань 

цифрової трансформації, представниками Міністерства цифрової трансформації 

України, Центральної виборчої комісії, для того, щоб знайти спільну мову і 

спільні шляхи вирішення вказаної проблеми.  

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 
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запропонувала створити на базі Комітету спільно з Комітетом з питань цифрової 

трансформації Робочу групу з метою напрацювання комплексних змін у виборче 

законодавство, які б дали можливість запровадження електронного голосування 

в Україні. 

Пропозицію підтримано. 

Інформацію взято до відома. 

 

*** 

Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою 

В.Безгін повідомив, що підкомітетом спільно з Швейцарсько-українським 

проектом «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO) було заплановано 

виїзне засідання в місто Суми з метою врегулювання проблемних питань щодо 

перспективного плану формування територій громад Сумської області.  

Однак голова підкомітету зазначив, що під час публічних консультацій, які 

відбувалися на майданчику Міністерства розвитку громад і територій України 

дане питання вже вирішене. Тому В.Безгін запропонував дане виїзне засідання 

скасувати та провести консультації з партнерами щодо візиту в інший населений 

пункт. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

Голова Комітету              _________________                      А.КЛОЧКО 

 

 

       Секретар Комітету           _________________                      Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

5 лютого 2020 року 

 

I. Виконання контрольних повноважень 

1. Про інформацію щодо стану підготовки та затвердження перспективних 

планів формування територій громад областей. 

2. Про інформацію щодо причин і наслідків витоку персональних даних 

громадян з Єдиного порталу вакансій державної служби (career.gov.ua) та 

вжитих заходів для їх належного захисту. 

II. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Рубіжне 

Луганської області (реєстр. № 2643, КМУ, О.Гончарук). 

4. Проект Постанови про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. № 2703, КМУ, О.Гончарук). 

III. Організаційні питання 

5. Про внесення змін до Рішення Комітету від 4 грудня 2019 року (протокол 

№10) «Про утворення Робочої групи Комітету з питань удосконалення 

нагородної справи України». 

6. Про календарний план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період третьої сесії Верховної Ради 

України ІХ скликання (лютий – липень 2020 року). 

7. Про Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за другу сесію 

Верховної Ради України ІХ скликання  (вересень 2019 року – січень 2020 року). 

8. Про результати законопроектної роботи підкомітетів Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування. 

9. Про підготовку проведення круглого столу «Реформування 

законодавства, що регулює місцеві вибори» (12 березня 2020 року). 

10. Про підготовку проведення комітетських слухань «Державна 

регіональна політика: виклики, ризики, можливості» (16 березня 2020 року). 

IV. Різне 

 


