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*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

розвитку інституту старост (реєстр. № 4535, н.д. В.Безгін, Д.Гурін, О.Аліксійчук, 

О.Шуляк, А.Загоруйко. О.Корнієнко, А.Стріхарський, Д.Чорний). 

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

щодо обрання старост населених пунктів, що увійшли до складу сільських та 

селищних об’єднаних територіальних громад (реєстр. № 4198, н.д. А.Яценко). 

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

щодо забезпечення партійного плюралізму при формуванні складу 

представницьких органів і обранні виборних осіб на парламентському рівні 

(реєстр. № 3452, н.д. О.Качура). 

4. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

забезпечення партійного плюралізму при формуванні складу представницьких 

органів і обранні виборних осіб на місцевому рівні (реєстр. № 3453, н.д. О.Качура). 

5. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

гідної оплати праці членів виборчих комісій (реєстр. № 4124, н.д. А.Поляков, 

Т.Батенко та інші). 
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6. Проект Закону про внесення змін до Виборчого Кодексу України щодо 

присутності народних депутатів України на засіданнях виборчих комісій (реєстр. 

№ 4473, н.д. Н.Шуфрич). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

7. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального 

розвитку (реєстр. № 4200, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Організаційні питання 

8. Про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

щодо включення народного депутата України В.Ю.Безгіна до складу підкомітету 

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

місцевого самоврядування, державних символів та нагород. 

9. Про моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа “ОПОРА”». 

10. Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за четверту сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020  р. – січень 2021 р.). 

11. Про план роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий-липень 2021 р.). 

12. Про календарний  план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів на період п’ятої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 р.). 

ІV. 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. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 22 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Очільник Комітету оголосив пропозицію – включити до проекту порядку 

денного засідання Комітету питання про Розклад засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування у лютому 2021 року. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету поінформував присутніх про пропозицію підкомітету з 

питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії – 

перенести на одне із наступних засідань Комітету розгляд проекту Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

партійного плюралізму при формуванні складу представницьких органів і обранні 

виборних осіб на парламентському рівні (реєстр. № 3452, н.д. О.Качура), проекту 

Закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

забезпечення партійного плюралізму при формуванні складу представницьких 

органів і обранні виборних осіб на місцевому рівні (реєстр. № 3453, н.д. О.Качура) 

та проекту Закону України про внесення змін до Виборчого Кодексу України щодо 

присутності народних депутатів України на засіданнях виборчих комісій (реєстр. 

№ 4473, н.д. Н.Шуфрич) за ініціативи авторів вказаних законопроектів. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльов запропонував включити до проекту порядку денного питання про 

звернення районних рад щодо проблемних питань їх фінансового забезпечення у 

2021 році. 

Пропозицію підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

запропонувала обговорити під час засідання Комітету питання про призначення 

позачергових виборів Харківського міського голови. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко 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 

висловлених пропозицій. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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*** 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

розвитку інституту старост (реєстр. № 4535, н.д. В.Безгін, Д.Гурін, О.Аліксійчук, 

О.Шуляк, А.Загоруйко. О.Корнієнко, А.Стріхарський, Д.Чорний). 

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

щодо обрання старост населених пунктів, що увійшли до складу сільських та 

селищних об’єднаних територіальних громад (реєстр. № 4198, н.д. А.Яценко). 

3. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

гідної оплати праці членів виборчих комісій (реєстр. № 4124, н.д. А.Поляков, 

Т.Батенко та інші). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

4. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального 

розвитку (реєстр. № 4200, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Організаційні питання 

5. Про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

щодо включення народного депутата України В.Ю.Безгіна до складу підкомітету 

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

місцевого самоврядування, державних символів та нагород. 

6. Про моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа “ОПОРА”». 

7. Звіт Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за четверту сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020  р. – січень 2021 р.). 

8. Про план роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий-липень 2021 р.). 

9. Про календарний  план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період п’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 р.). 

10. Про Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у лютому 

2021 року. 

11. Про звернення районних рад щодо проблемних питань їх фінансового 

забезпечення у 2021 році. 

12. Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови. 

ІV. Різне 
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*** 

 

1. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

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

до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (реєстр. № 4535, н.д. 

В.Безгін, Д.Гурін, О.Аліксійчук, О.Шуляк, А.Загоруйко. О.Корнієнко, 

А.Стріхарський, Д.Чорний). 

Доповідач зазначив, що даний законопроект внесено з метою удосконалення 

правового регулювання інституту старост задля подальшого його розвитку. 

Законопроектом пропонуються зміни щодо визначення поняття 

«старостинський округ» у статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» з метою запровадження інституту старост, у тому числі для міст не 

адміністративних центрів громад; до статті 5 Закону з метою збалансування 

системи місцевого самоврядування в Україні; удосконалюються правові норми 

статті 26 Закону задля надання можливості органам місцевого самоврядування 

затверджувати старостинські округи та Положення про старосту; вносяться зміни 

до статті 541 Закону з метою уточнення статусу старост; вносяться зміни до статті 

791 щодо дострокового припинення повноважень старости. 

Також В.Безгін поінформував, що законопроектом пропонуються зміни до 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення 

територій та адміністративних центрів територіальних громад» з метою 

установити, що з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, 

обраною утвореною територіальною громадою, припиняються повноваження 

осіб, які виконували обов’язки старости в старостинському окрузі, визначеному 

сільською, селищною, міською радою реорганізованої територіальної громади. 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський оголосив пропозицію 

підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 

населення – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

розвитку інституту старост (реєстр. № 4535) за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу, скоротивши наполовину строк подання пропозицій і 

поправок до нього при підготовці до другого читання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України висловлює низку зауважень до 

законопроекту. Зокрема, на думку Управління, у зв’язку із запропонованою 

зміною правового статусу старости, перетворення його у посадову особу, яка 

працює у відповідній раді на постійній основі, виникає потреба у більш 

комплексному, ніж це пропонується у проекті, перегляді повноважень цієї 

посадової особи. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 
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- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (реєстр. 

№ 4535) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- рекомендувати Верховній Раді України скоротити наполовину строк 

внесення суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при 

підготовці даного законопроекту до другого читання; 

- у разі прийняття законопроекту за наслідками розгляду у першому читанні 

за основу запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням 

зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на 

розгляд Верховної Ради України у другому читанні; 

- врахувати при підготовці цього законопроекту до другого читання 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України 

пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або 

суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту 

та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому 

читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту; 

- звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту; 

- визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, Першого заступника 

Голови Комітету Р.Лозинського. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост (реєстр. 

№ 4535 від 22.12.2020) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 

основу.  

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої 

статті 116 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строк 

внесення суб’єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при 

підготовці даного законопроекту до другого читання.  

3. У разі прийняття законопроекту за наслідками розгляду у першому 

читанні за основу запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування доопрацювати зазначений законопроект з 

урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та 

внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. 
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4. Врахувати при підготовці цього законопроекту до другого читання 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України 

пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або 

суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту 

та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому 

читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. 

5. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити 

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на 

пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність 

внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

6. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, Першого заступника 

Голови Комітету Р.Лозинського. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету 

Р.Лозинського про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обрання старост населених пунктів, що увійшли 

до складу сільських та селищних об’єднаних територіальних громад  (реєстр. 

№ 4198, н.д. А.Яценко). 

Доповідач повідомив присутнім, що за визначенням суб’єкта права 

законодавчої ініціативи даний законопроект внесено з метою врахування думки 

жителів населених пунктів, які увійшли до складу сільських та селищних 

об’єднаних територіальних громад, під час обрання старост населених пунктів, що 

увійшли до відповідної об’єднаної територіальної громади. 

Законопроектом вносяться зміни до Виборчого кодексу України та Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими пропонується 

запровадити обрання старост населених пунктів, що увійшли до складу 

об’єднаних територіальних громад, шляхом відкритого голосування жителями 

відповідного населеного пункту на загальних зборах (конференції). 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський поінформував, що 

підкомітет з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації 

населення не прийняв рішення щодо даного законопроекту і пропонує членам 

Комітету визначатися з позицією шляхом голосування. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Членами Комітету було взято до відома, що Головне науково-експертне 

управління Апарату Верховної Ради України  висловлює низку зауважень до 

поданого законопроекту. Зокрема, на думку фахівців Управління, передбачений  у 

законопроекті новий порядок заміщення посад старост, відповідно до якого 

«староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її 

повноважень на підставі рішення загальних зборів громадян» за своєю правовою 

природою та юридичними наслідками не може бути прирівняний до виборчих 

процедур. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді проект Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо обрання старост населених пунктів, 

що увійшли до складу сільських та селищних об’єднаних територіальних громад 

(реєстр. № 4198) за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України із 

співдоповіддю з цього питання народному депутату України, Першому 

заступнику Голови Комітету Р.Лозинському. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої  статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обрання старост 

населених пунктів, що увійшли до складу сільських та селищних об’єднаних 

територіальних громад (реєстр. № 4198 від 08.10.2020) за наслідками розгляду в 

першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання.  

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України із 

співдоповіддю з цього питання народному депутату України, Першому 

заступнику Голови Комітету Р.Лозинському.  

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ:  інформацію народного депутата України А.Полякова про 

проект Закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

гідної оплати праці членів виборчих комісій (реєстр. № 4124, н.д. А.Поляков, 

Т.Батенко та інші). 

Доповідач повідомив, що даний законопроект внесений з метою 

встановлення гідної оплати праці членам виборчих комісій. 

Для досягнення поставленої мети у проекті Закону пропонується внести 

зміни до статей 92, 149 та 212 Виборчого кодексу України в частині збільшення 

розміру оплати праці членів виборчих комісій, звільнених від виконання 
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виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, а також тих, 

які є пенсіонерами або тимчасово не працюють. 

Положеннями законопроекту передбачається, що розмір оплати праці 

членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових 

обов’язків за основним місцем роботи, не може бути меншим за їх подвійну 

середню заробітну плату за основним місцем роботи та більшим за п’ятикратний 

розмір мінімальної заробітної плати, встановлений у законі про Державний 

бюджет на відповідний рік, станом на 01 січня поточного року. Розмір оплати 

праці членів виборчих комісій, які є пенсіонерами або особами, які тимчасово не 

працюють, згідно з положеннями законопроекту, не може бути меншим за 

подвійний розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на день 

нарахування такої плати. 

Окрім того А.Поляков зазначив, що проектом Закону пропонується 

встановити, що у день виборів, у день повторного голосування та у дні 

встановлення підсумків голосування розмір оплати праці членів виборчих комісій 

не може бути нижчим за подвійний погодинний розмір мінімальної заробітної 

плати, встановлений у законі про Державний бюджет на відповідний рік, станом 

на 01 січня поточного року та погодинний розмір середньої заробітної плати 

такого члена комісії за основним місцем роботи. 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко звернула 

увагу присутніх на ряд недоліків вказаного законопроекту та оголосила 

пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді 

України проект Закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України 

щодо гідної оплати праці членів виборчих комісій (реєстр. № 4124), внесений 

народними депутатами України А.Поляковим, Т.Батенком, О.Савчук та іншими 

народними депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні 

відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; народний депутат України А.Поляков. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

-  Міністерство фінансів України у своєму висновку від 28 вересня 2020 року 

зазначає про невідповідність положень законопроекту вимогам бюджетного 

законодавства та не підтримує його прийняття; 

- Центральна виборча комісія, загалом підтримуючи задекларовану мету 

законопроекту, у своєму висновку звертає увагу на те, що обмеження 

максимального розміру оплати праці членів виборчих комісій п’ятикратним 

розміром мінімальної заробітної плати може призвести до правової 

невизначеності у випадку, якщо нижня обов’язкова до виплати межа розміру 

виплат (подвійна середня заробітна плата) буде більшою за верхню. Також 

Центральна виборча комісія зазначає про доцільність застосування 

диференційованого підходу до визначення розміру оплати праці членів виборчих 

комісій залежно від посади, яку займає особа у комісії, кількості виборців, 

включених до списків виборців на виборчій дільниці, кількості виборчих 

дільниць, утворених у межах територіального виборчого округу, тощо; 
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- Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку від 

16 грудня 2020 року висловлює зауваження до законопроекту стосовно 

недотримання під час його внесення вимог Бюджетного кодексу України та 

Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»; 

- Аналогічні зауваження до законопроекту висловлює Головне науково- 

експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку від 15 січня 

2021 року; 

- Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики у 

висновку від 19 січня 2021 року щодо законопроекту дійшов висновку, що він не 

містить корупціогенних факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень, та відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Виборчого кодексу України щодо гідної оплати праці членів 

виборчих комісій (реєстр. № 4124), внесений народними депутатами України 

А.Поляковим, Т.Батенком, О.Савчук та іншими народними депутатами України, 

за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному депутату 

України А.Загоруйко. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до Виборчого кодексу України щодо гідної оплати праці членів 

виборчих комісій (реєстр. № 4124 від 18.09.2020), внесений народними 

депутатами України А.Поляковим, Т.Батенком, О.Савчук та іншими народними 

депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному депутату 

України А.Загоруйко. 

На момент голосування на засіданні присутні 24 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України; 

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

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ:  інформацію заступника Міністра розвитку громад та 

територій України І.Лукері про проект Закону України про внесення змін до 
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Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання 

коштів державного фонду регіонального розвитку (реєстр. № 4200, КМУ, 

Д.Шмигаль).  

Доповідач поінформував присутніх, що даний законопроект спрямований на 

вирішення таких проблем як непрозорість роботи конкурсних комісій з відбору 

програм і проектів регіонального розвитку; неефективне освоєння коштів 

державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР); відсутність стабільності 

та прогнозованості під час визначення щорічного обсягу ДФРР у Державному 

бюджеті; порушення графіків будівництва об’єктів тощо. 

З метою вирішення порушених проблем проектом Закону пропонуються 

зміни до статті 241 Бюджетного кодексу України у частині:  

- поступового збільшення обсягу державного фонду регіонального розвитку 

з 2022 року – до не менше 2%, а з 2023 року – не менше 3% прогнозного обсягу 

доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний 

бюджетний період; 

- забезпечення прогнозованості процесу визначення обсягу ДФРР; 

- запровадження відкритої конкуренції між проектами, які подаються на 

фінансування за рахунок ДФРР (фінансування лише через прозорі конкурсні 

процедури та за умови доведеної економічної або соціальної ефективності);  

- спрямування коштів ДФРР виключно на реалізацію Державної стратегії 

регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку; 

- встановлення запобіжників, які не допустять лобіювання особистих 

інтересів окремих посадових осіб під час конкурсного відбору проектів. 

Також І.Лукеря зазначив, що законопроектом передбачено, що в рамках 

ДФРР можуть об’єднуватися кошти міжнародної технічної допомоги, які отримує 

Україна на регіональний розвиток, у тому числі у рамках програм 

транскордонного співробітництва. Спрямування таких коштів здійснюватиметься 

рішенням Уряду на реалізацію пріоритетних проектів регіонального розвитку. 

Задля підвищення ефективності використання коштів ДФРР 

законопроектом передбачається також включення до складу комісії з відбору та 

оцінки програм і проектів регіонального розвитку членів Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету та комітету Верховної Ради України, до предмета 

відання якого віднесено питання регіональної політики та розвитку місцевого 

самоврядування, чисельністю не більше 50 відсотків від її загального складу. 

 Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів 

В.Рубльов вказав, що законопроект містить декілька недоліків, однак вони можуть 

бути врегульовані шляхом прийняття відповідних правок та пропозицій під час 

другого читання, тому пропозиція підкомітету – рекомендувати Комітету вважати 

за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, 

визначеному головним з підготовки і опрацювання проекту Закону України «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності 

використання коштів державного фонду регіонального розвитку» (реєстр. № 4200) 

рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти законопроект за основу з наступним врахуванням висловлених 

зауважень. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра розвитку громад та територій України 

І.Лукеря; директор з розвитку - заступник керівника Виконавчої дирекції 

Всеукраїнської асоціації громад І.Абрам’юк. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» у своєму висновку висловлює зауваження щодо запропонованого 

законопроектом підходу, відповідно до якого 50% коштів ДФРР залишаються на 

центральному рівні для реалізації програм і проектів регіонального розвитку, які 

забезпечують виконання завдань, визначених Державною стратегією 

регіонального розвитку, та розроблені відповідно до плану заходів з її реалізації. 

На думку Асоціації це призведе до централізації відповідного ресурсу; Асоціація 

міст України підтримує прийняття законопроекту за наслідками розгляду у 

першому читанні за основу та пропонує спрямувати 30% коштів ДФРР бюджетам 

сільських, селищних, міських територіальних громад у вигляді субвенції 

пропорційно їх площі та кількості сільського населення, з рівною вагою обох цих 

факторів, на реалізацію програм і проектів регіонального розвитку згідно з 

програмами соціально-економічного розвитку відповідних сільських, селищних, 

міських територіальних громад з метою збільшення фінансового ресурсу, що 

розподілятиметься між 1469 територіальними громадами та спрямовуватиметься 

у тому числі на об’єкти, передані з районного рівня; 

- Міністерство фінансів України, підтримуючи загалом підвищення 

ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку, 

зауважує у своєму експертному висновку щодо запропонованого у разі прийняття 

законопроекту набрання чинності Законом з 1 січня 2021 року. Зазначене не 

узгоджується з абзацом четвертим пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», згідно з яким на 2021 рік 

зупинено дію абзацу другого частини першої статті 241 Бюджетного кодексу 

України, чинною редакцією якого передбачено при складанні Бюджетної декларації 

та проекту Державного бюджету України державний фонд регіонального розвитку 

визначати в обсязі не менше 1 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду 

проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період. Крім того, 

відповідно до частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України закони 

України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

приймаються не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію 

не раніше початку планового бюджетного періоду. З огляду на зазначене, з метою 

приведення законопроекту у відповідність до вимог Бюджетного кодексу України 

потребують уточнення дати набрання чинності таким законопроектом та окремих 

його положень. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету, визначеному головним з підготовки і опрацювання проекту 

Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
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підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального 

розвитку» (реєстр. №4200) рекомендувати Верховній Раді України за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу з наступним 

врахуванням висловлених зауважень; 

- запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 

якнайшвидше розглянути проекту Закону України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання 

коштів державного фонду регіонального розвитку» (реєстр. № 4200) та внести 

його на розгляд Верховної Ради України; 

- надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань бюджету, визначеному головним з підготовки і опрацювання проекту 

Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального 

розвитку» (реєстр. № 4200 від 08.10.2020) рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради 

України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект за 

основу з наступним врахуванням висловлених зауважень. 

2. Запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 

якнайшвидше розглянути проекту Закону України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання 

коштів державного фонду регіонального розвитку» (реєстр. № 4200 від 

08.10.2020) та внести його на розгляд Верховної Ради України. 

3. Надіслати цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету. 

На момент голосування на засіданні присутні 23 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 22 народні депутати України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
 

5. 

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

рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про обрання голів та членів 

підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» щодо включення 

народного депутата України В.Безгіна до складу підкомітету з питань організації 

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

державних символів та нагород.  

 Доповідач повідомив, що до Комітету надійшла заява від В.Безгіна із 

проханням включити його до складу підкомітету з питань організації державної 
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влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- внести зміни до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про обрання 

голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та 

включити до складу підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород народного депутата України Безгіна Віталія Юрійовича; 

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про обрання 

голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» та 

включити до складу підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород народного депутата України Безгіна Віталія Юрійовича. 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

6. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко та Голови правління Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа “ОПОРА”» О.Айвазовської про моніторинг реалізації 

проекту «Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні», що 

впроваджується Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська 

мережа “ОПОРА”». 

А.Загоруйко нагадала присутнім, що Комітет своїм Рішенням від 30 вересня 

2020 року вирішив виступити бенефіціаром нового етапу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа “ОПОРА”» за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках угоди за номером 

AID–121–A–12–00004, що діє до 21 серпня 2022 року. 

Заступник Голови Комітету зазначила, що відповідно до Порядку залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про 
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створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної 

технічної допомоги» бенефіціар проекту повинен визначити координатора 

проекту міжнародної технічної допомоги та прийняти рішення про організацію 

роботи з нагляду за його реалізацією. 

Також вказаним Порядком передбачено, що для забезпечення поточного 

моніторингу реципієнт подає бенефіціару до 10 липня звітного року 

результати піврічного моніторингу проекту і до 10 січня року, що настає за 

звітним, результати річного моніторингу проекту. Бенефіціар аналізує та 

подає кожного півріччя до 30 числа наступного місяця Секретаріату Кабінету 

Міністрів України підписані координатором проекту результати поточного 

моніторингу, і також розміщує на власному веб-сайті результати річного 

моніторингу проекту і інші матеріали або документи, які розроблені в рамках 

проекту. 

Голова правління Всеукраїнської громадської організації «Громадянська 

мережа “ОПОРА”» О.Айвазовська ознайомила присутніх із результатами 

поточного моніторингу проекту та зазначила, що за участі та ініціативи 

Громадянської мережі «ОПОРА» було розроблено: поправки до Виборчого 

кодексу України, Кримінального кодексу України, Кодексу України з питань 

адміністративних правопорушень; законопроект «Про народовладдя через 

національний референдум», законопроект «Про місцевий референдум», нову 

редакцію Закону України «Про політичні партії», пропозиції до Стратегічного 

плану діяльності ЦВК до 2025 року. 

Організацією напрацьовувались експертні, інформаційні, просвітницькі 

матеріали, які були використані як під час розгляду поправок та пропозицій до 

законопроектів, так і для просвіти виборців під час місцевих виборів. Також було 

підготовлено телевізійний серіал «Вибори навиворіт» та освітні серіали спільно з 

Міністерством цифрової трансформації України для членів територіальних та 

дільничних виборчих комісій. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Голова правління Всеукраїнської громадської організації 

«Громадянська мережа “ОПОРА”» О.Айвазовська. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- інформацію про результати поточного моніторингу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа “ОПОРА”», 

взяти до відома; 

- результати реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні» у 2020 році визнати задовільними; 

- призначити координатором проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні» від Комітету та покласти функції з нагляду за 

його реалізацією на Заступника голови Комітету, голову підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко; 

- надіслати це Рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

- контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 
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УХВАЛИЛИ: 

1.  Інформацію про результати поточного моніторингу проекту «Місцеве 

спостереження за політичними процесами в Україні», що реалізується 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадянська мережа “ОПОРА”», 

взяти до відома. 

2. Результати реалізації проекту «Місцеве спостереження за політичними 

процесами в Україні» у 2020 році визнати задовільними. 

3. Призначити координатором проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні» від Комітету та покласти функції з нагляду за 

його реалізацією на Заступника голови Комітету, голову підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко. 

4. Надіслати це Рішення до Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

5. Контроль за виконанням даного Рішення Комітету покласти на Секретаря 

Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

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

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування за четверту сесію Верховної Ради України дев’ятого 

скликання (вересень 2020 р. – січень 2021 р.). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував затвердити Звіт Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування за четверту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання 

(вересень 2020 року – січень 2021 року). 

УХВАЛИЛИ: 

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

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за четверту сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року – січень 2021 

року). (Додається) 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 
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8. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Секретаря Комітету Д.Ісаєнка про план роботи 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на період п’ятої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (лютий-липень 2021 р.). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Заступник Голови Комітету О.Шуляк та голова підкомітету з питань 

будівництва та проектування О.Дунда запропонували визначити у Плані роботи 

Комітету дату проведення круглого столу «Реформування системи архітектурно-

будівельного контролю в Україні» на початку березня. 

Пропозицію підтримано. 

 

Заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко  

запропонувала включити до Плану роботи Комітету проведення круглого столу 

«Виборчі фінанси та проблемні питання щодо підзвітності політичних ресурсів у 

виборчому процесі» та публічне обговорення «Інформаційне забезпечення 

виборів, просвіта та ефективне регулювання агітації, у тому числі в соціальних 

мережах». 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити План роботи Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період 

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 

року) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього; 

- контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити План роботи Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

на період п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – 

липень 2021 року) з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. 

(Додається). 

2. Контроль за виконанням плану та дотриманням термінів покласти на 

Секретаря Комітету, народного депутата України Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
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9. 

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 п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – 

липень 2021 р.). 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- затвердити календарний план проведення засідань Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування та його підкомітетів на період п’ятої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (лютий - липень 2021 р.) з подальшим врахуванням 

змін та доповнень до нього; 

- головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період п’ятої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого 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 14:30 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, народного депутата України 

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 п’ятої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання (лютий - липень 2021 р.) з подальшим врахуванням 

змін та доповнень до нього. (Додається) 

2. Головам підкомітетів відповідно до Плану роботи Комітету на період 

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 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 14:30 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, народного депутата України 

Д.Ісаєнка. 
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На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про Розклад засідань 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування у лютому 2021 року. 

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 у 

лютому 2021 року; 

- головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету;  

- контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Розклад засідань Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у 

лютому 2021 року (додається).  

2. Головам підкомітетів забезпечити підготовку питань, передбачених цим 

Розкладом, до розгляду на засіданнях Комітету.  

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету, 

народного депутата України Д.Ісаєнка.  

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

11. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань регіональної 

політики та місцевих бюджетів В.Рубльова про звернення районних рад щодо 

проблемних питань їх фінансового забезпечення у 2021 році. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Комітету надійшли чисельні 

звернення від районних рад, в яких вони інформують про недостатність обсягів 

коштів для здійснення повноважень районних рад за рахунок тих джерел доходів, 

що визначені Бюджетним кодексом України; необхідність виділення додаткової 

дотації на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районних рад, в 

управлінні яких перебувають об’єкти спільної власності територіальних громад 
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сіл, селищ, міст до передачі таких об’єктів до комунальної власності 

територіальних громад; вирішення питання щодо фінансування об’єктів спільної 

власності територіальних громад у разі відмови територіальних громад приймати 

їх у комунальну власність. 

В.Рубльов зазначив, що підкомітетом був підготовлений проект листа до 

Кабінету Міністрів України з проханням поінформувати про заходи, що 

здійснюються Урядом України для вирішення порушених питань. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував скерувати до Кабінету Міністрів 

України лист щодо порушених у зверненнях районних рад питань з проханням 

повідомити про заходи, які передбачається вжити для їх вирішення. 

УХВАЛИЛИ: 

Скерувати до Кабінету Міністрів України лист щодо порушених у 

зверненнях районних рад питань з проханням повідомити про заходи, які 

передбачається вжити для їх вирішення. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

12. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Голови Комітету, голови підкомітету 

з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії 

А.Загоруйко про призначення позачергових виборів Харківського міського 

голови. 

Доповідач повідомила присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

клопотання секретаря Харківської міської ради І.Терехова про призначення 

позачергових виборів Харківського міського голови у зв’язку зі смертю міського 

голови Геннадія Кернеса.  

А.Загоруйко зазначила, що відповідно до частини другої статті 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» у разі звільнення з посади 

сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його 

повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх 

повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює 

секретар відповідної сільської, селищної, міської ради (крім випадків 

дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови 

відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» або Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану»), який не пізніш як на 

п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, 

міського голови звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо 

призначення позачергових виборів відповідного голови. Таке клопотання 

розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний 
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строк з дня дострокового припинення повноважень сільського, селищного, 

міського голови (частина третя статті 42 зазначеного Закону). 

Водночас, пунктом 6 частини першої статті 79 вказаного Закону 

передбачено, шо повноваження сільського, селищного, міського голови 

вважаються достроково припиненими у разі його смерті, а пункт 1 частини 

одинадцятої вищезгаданої статті вказує, що повноваження сільського, селищного, 

міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з 

посади з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 5, 6 частини першої цієї статті, - з дня 

прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Під час обговорення даного питання народні депутати України-члени 

Комітету акцентували увагу на відсутності станом на день засідання Комітету 

рішення Харківської міської ради про взяття до відома факту смерті Харківського 

міського голови Геннадія Кернеса.  

 У зв’язку із вищезазначеним Заступник Голови Комітету, голова 

підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої 

демократії А.Загоруйко запропонувала звернутися від Комітету до секретаря 

Харківської міської ради І.Терехова з проханням надіслати до Верховної Ради 

України рішення Харківської міської ради про взяття до відома факту смерті 

Харківського міського голови Г.Кернеса. 

 Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                          ______________            А.КЛОЧКО 

 
 

 

Секретар Комітету                  ______________   Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 
 

27 січня 2021 року 
 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку 

інституту старост (реєстр. № 4535, н.д. В.Безгін, Д.Гурін, О.Аліксійчук, О.Шуляк, 

А.Загоруйко. О.Корнієнко, А.Стріхарський, Д.Чорний). 

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

щодо обрання старост населених пунктів, що увійшли до складу сільських та 

селищних об’єднаних територіальних громад (реєстр. № 4198, н.д. А.Яценко). 

3. Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо 

гідної оплати праці членів виборчих комісій (реєстр. № 4124, н.д. А.Поляков, 

Т.Батенко та інші). 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним 

4. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального 

розвитку (реєстр. № 4200, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Організаційні питання 

5. Про внесення змін до рішення Комітету від 4 вересня 2019 року «Про 

обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» щодо 

включення народного депутата України В.Ю.Безгіна до складу підкомітету з 

питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород. 

6. Про моніторинг реалізації проекту «Місцеве спостереження за 

політичними процесами в Україні», що впроваджується Всеукраїнською 

громадською організацією «Громадянська мережа “ОПОРА”». 

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

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за четверту сесію 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 р. - січень 2021 р.). 

8. Про план роботи Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на період п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий - липень 2021 р.). 

9. Про календарний  план проведення засідань Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та його підкомітетів на період п’ятої сесії Верховної Ради України 

дев’ятого скликання (лютий - липень 2021 р.). 

10. Про Розклад засідань Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у лютому 2021 року. 

11. Про звернення районних рад щодо проблемних питань їх фінансового 

забезпечення у 2021 році. 
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12. Про призначення позачергових виборів Харківського міського голови. 

ІV. Різне 


