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*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Виконання контрольних повноважень 

1. Про інформацію Міністерства фінансів України щодо виконання Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині предмету 

відання Комітету. 

2. Про інформацію щодо стану трансформації центрів надання 

адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях, до 

центрів надання адміністративних послуг, утворених органами місцевого 

самоврядування. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень 

(реєстр. № 5052, КМУ, Д.Шмигаль). 

4. Про проекти Законів: 

4.1) про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови (реєстр. № 5241, н.д. Р.Лозинський, А.Загоруйко та інші); 

4.2) про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення 

порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови та призначення позачергових місцевих виборів (реєстр. № 5241-1,           

н.д. Ю.Тимошенко, С.Соболєв, С.Власенко, М.Цимбалюк). 

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

самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості та відкритості місцевих 

рад шляхом визначення відповідальних осіб за оприлюднення результатів 

поіменних голосувань (реєстр. № 4256, н.д. В.Цабаль, Р.Лозинський). 
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6. Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України «Про 

державні нагороди України» (реєстр. № 5327, КМУ, Д.Шмигаль). 

ІІІ. Організаційні питання 

7. Про Рекомендації круглого столу в Комітеті на тему: «Нова редакція 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» через призму 

Європейської хартії місцевого самоврядування», який відбувся 1 березня 2021 

року. 

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 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 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. 

Очільник Комітету поінформував присутніх про пропозицію членів 

Комітету – включити до проекту порядку денного засідання Комітету питання 

про внесення змін до рішень Комітету від 4 вересня 2019 року (Протокол №  1) 

«Про створення та визначення предметів відання підкомітетів Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування», «Про обрання голів та членів підкомітетів 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування», «Про розподіл обов’язків між 

Першим заступником та заступниками Голови Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування». 

Пропозицію підтримано. 

 

А.Клочко запропонував змінити черговість розгляду питань порядку 

денного засідання Комітету. 

Пропозицію підтримано. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 
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УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловлених пропозицій. 

На момент голосування на засіданні присутні 17 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 14 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Виконання контрольних повноважень 

1. Про інформацію щодо стану трансформації центрів надання 

адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях, до 

центрів надання адміністративних послуг, утворених органами місцевого 

самоврядування. 

2. Про інформацію Міністерства фінансів України щодо виконання Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині предмету 

відання Комітету. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Про проекти Законів: 

3.1) про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови (реєстр. № 5241, н.д. Р.Лозинський, А.Загоруйко та інші); 

3.2. про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення 

порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови та призначення позачергових місцевих виборів (реєстр. №5241-1,         

н.д. Ю.Тимошенко, С.Соболєв, С.Власенко, М.Цимбалюк). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості та відкритості місцевих 

рад шляхом визначення відповідальних осіб за оприлюднення результатів 

поіменних голосувань (реєстр. № 4256, н.д. В.Цабаль, Р.Лозинський). 

ІІІ. Організаційні питання 

5. Про Рекомендації круглого столу в Комітеті на тему: «Нова редакція 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» через призму 

Європейської хартії місцевого самоврядування», який відбувся 1 березня 2021 

року. 

6. Про внесення змін до рішень Комітету від 4 вересня 2019 року (Протокол 

№ 1) «Про створення та визначення предметів відання підкомітетів Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування», «Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету 
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з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування», «Про розподіл обов’язків між Першим заступником 

та заступниками Голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування». 

ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень 

(реєстр. № 5052, КМУ, Д.Шмигаль).  

8. Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України «Про 

державні нагороди України» (реєстр. № 5327, КМУ, Д.Шмигаль). 

V. Різне 

*** 
 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра цифрової трансформації 

України Л.Рабчинської про стан трансформації центрів надання адміністративних 

послуг, утворених при районних державних адміністраціях, до центрів надання 

адміністративних послуг, утворених органами місцевого самоврядування. 

Доповідач поінформувала присутніх, що станом на 8 квітня органами 

місцевого самоврядування в адміністративних центрах колишніх районів 

утворено 216 центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), а до кінця 

року планується утворити ще 20 таких центрів. 

До 2024 року Мінцифрою планується сформувати в Україні мережу з 3867 

точок доступу до адміністративних послуг, з яких: 1438 ЦНАП, 103 

територіальних підрозділів таких центрів та 2326 віддалених робочих місць 

адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. 

Представник Мінцифри зазначила, що Міністерством спільно з іншими 

центральними органами виконавчої влади ведеться робота щодо забезпечення 

державної підтримки на фінансування заходів щодо утворення ЦНАП. Так, 

24.03.2021 року Урядом було прийнято постанову № 249 «Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг», згідно із якою органи 

місцевого самоврядування мають можливість отримати субвенцію з державного 

бюджету за такими напрямками: будівництво, реконструкція, реставрація, 

капітальний ремонт будівель та приміщень для розміщення ЦНАП, у тому числі 

завершення розпочатих у попередніх бюджетних періодах робіт з будівництва; 

облаштування будівель та приміщень, де розміщений ЦНАП, а також 

забезпечення ЦНАП (включаючи їх територіальні підрозділи і віддалені робочі 

місця) обладнанням, зокрема обладнанням для видачі паспортних документів, 

посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів, технічними та програмними 

засобами, електронними системами документообігу та інформаційної взаємодії. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра цифрової трансформації України 

Л.Рабчинська; Голова Всеукраїнської асоціації центрів надання адміністративних 
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послуг, директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг 

Київської міської ради Н.Шамрай. 

Голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур Л.Білозір під час обговорення наголосила на існуванні низки 

проблемних питань, що виникають під час трансформації центрів надання 

адміністративних послуг та потребують якнайшвидшого вирішення, а саме: 

- наявні випадки, коли центри надання адміністративних послуг при 

райдержадміністраціях закриваються до моменту створення відповідних центрів 

при органах місцевого самоврядування; 

- процедура передачі майна центрів надання адміністративних послуг від 

райдержадміністрацій до органів місцевого самоврядування є ускладненою, 

довготривалою та потребує спрощення; 

- недостатня координація процесів трансформації центрів надання 

адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях до 

центрів надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування між 

відповідними центральними органами виконавчої влади, обласними державними 

адміністраціями та громадами. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- інформацію щодо стану трансформації центрів надання адміністративних 

послуг, утворених при районних державних адміністраціях, до центрів надання 

адміністративних послуг, утворених органами місцевого самоврядування, взяти 

до відома; 

- рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо 

забезпечення ефективного процесу трансформації центрів надання 

адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях, до 

центрів надання адміністративних послуг, утворених органами місцевого 

самоврядування, про що поінформувати Комітет до 01.06.2021 року; 

- з метою недопущення погіршення якості надання адміністративних послуг 

населенню, звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією провести 

селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій щодо стану 

трансформації центрів надання адміністративних послуг, утворених при районних 

державних адміністраціях в центри надання адміністративних послуг, утворених 

органами місцевого самоврядування. Під час селектору головам обласних 

державних адміністрацій прозвітувати щодо передачі приміщень, матеріально-

технічного забезпечення від новостворених районних державних адміністрацій до 

центрів надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування. 

Кабінету Міністрів України включити показники, що відображають стан 

створення центрів надання адміністративних послуг органами місцевого 

самоврядування до Статистичного моніторингу функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та поінформувати Комітет про вжиті заходи до 

01.06.2021; 

- підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур продовжити здійснювати моніторинг щодо функціонування центрів 

надання адміністративних послуг в Україні. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо стану трансформації центрів надання адміністративних 

послуг, утворених при районних державних адміністраціях, до центрів надання 

адміністративних послуг, утворених органами місцевого самоврядування, взяти 

до відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо 

забезпечення ефективного процесу трансформації центрів надання 

адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях, до 

центрів надання адміністративних послуг, утворених органами місцевого 

самоврядування, про що поінформувати Комітет до 01.06.2021 року. 

3. З метою недопущення погіршення якості надання адміністративних 

послуг населенню, звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією 

провести селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій щодо 

стану трансформації центрів надання адміністративних послуг, утворених при 

районних державних адміністраціях в центри надання адміністративних послуг, 

утворених органами місцевого самоврядування. Під час селектору головам 

обласних державних адміністрацій прозвітувати щодо передачі приміщень, 

матеріально-технічного забезпечення від новостворених районних державних 

адміністрацій до центрів надання адміністративних послуг органів місцевого 

самоврядування. 

Кабінету Міністрів України включити показники, що відображають стан 

створення центрів надання адміністративних послуг органами місцевого 

самоврядування до Статистичного моніторингу функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та поінформувати Комітет про вжиті заходи до 

01.06.2021. 

4. Підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних 

процедур продовжити здійснювати моніторинг щодо функціонування центрів 

надання адміністративних послуг в Україні. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

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

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра фінансів України О.Кави 

щодо виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в 

частині предмету відання Комітету. 

Представник Міністерства фінансів України поінформував членів Комітету 

про виконання фінансового плану держави за минулий рік, зокрема, щодо: 

1) засад місцевого самоврядування та регіонального розвитку. 

За підсумками 2020 року до загального та спеціального фондів місцевих 

бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів в обсязі 

311,3 млрд грн. 
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Трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році 

перераховано в сумі 160,2 млрд грн, у тому числі за загальним фондом 135,8 млрд 

грн, за спеціальним фондом – 24,3 млрд грн. Обсяг дотацій склав 21,6 млрд грн, а 

субвенцій – 138,6 млрд грн. 

Видатки загального фонду місцевих бюджетів (без урахування коштів 

трансфертів, що передаються між рівнями місцевих бюджетів та без урахування 

коштів, що передаються до державного бюджету та непідконтрольних територій) 

профінансовані у сумі 348,9 млрд грн, що на 20,8 млрд грн, або на 5,6 % менше 

порівняно з плановими призначенням на рік. 

Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів (без урахування коштів 

трансфертів, що передаються між рівнями місцевих бюджетів та без урахування 

коштів, що передаються до державного бюджету та непідконтрольних територій) 

профінансовані в обсязі 120,4 млрд грн, що на 3,3 млрд грн, або на 2,7 % менше 

ніж у 2019 році. 

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів (з урахуванням 246,6 млн 

грн на депозитних рахунках у «проблемних» банках, розміщених у попередніх 

роках) та бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, станом на 

01.01.2021 становлять 42,7 млрд грн, що на 1 млрд грн (або на 2,2 %) менше 

порівняно з початком 2020 року. 

У 2020 році встановлено міжбюджетні відносини з державним бюджетом 

для 872 бюджетів об’єднаних територіальних громад, які створені згідно із 

Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». 

Завершення процесу формування адміністративно-територіального устрою 

базового та районного рівнів забезпечило реалізацію одного із ключових напрямів 

реформи міжбюджетних відносин – створення дворівневої системи 

взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами. Таким чином, у 

2021 році в результаті укрупнення районів та територіальних громад стало 

близько 1,5 тисячі місцевих бюджетів, які можуть отримувати напряму з 

державного бюджету належні їм дотації та субвенції (проти 12 тисяч місцевих 

бюджетів у 2015 році, з яких прямі міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом мали лише близько 700 бюджетів); 

2) забезпечення засад регіональної політики. 

На реалізацію бюджетної програми «Підтримка регіональної політики» у 

2020 році Мінрегіону було передбачено 923,73 млн грн, які профінансовано у 

повному обсязі, а на реалізацію бюджетної програми «Державний фонд 

регіонального розвитку» – 4 900,0 млн грн, з яких профінансовано – 4 872,91 млн 

грн; 

3) забезпечення містобудування, будівництва та архітектури, благоустрою, 

енергоефективності будівель, житлового господарства та житлової політики. 

На реалізацію бюджетної програми «Фінансова підтримка Державного 

фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» у 2020 році Мінрегіону 

було передбачено видатки в обсязі 6,85 млн грн, які профінансовано та 

використано у повному обсязі. За бюджетною програмою «Часткова компенсація 

відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» було 
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профінансовано 23,4 млн грн, проте використано лише 15,19 млн грн, що 

становить 64,9 % порівняно з плановими показниками. Крім того було 

профінансовано 40,9 млн грн за бюджетною програмою «Здешевлення вартості 

іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов», з яких використано 34,51 млн грн, що 

становить 84,4 % планових показників; 

4) забезпечення організації державної влади, державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування. 

У межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2020 рік 

на оплату праці працівників державних органів, Кабінетом Міністрів України 

було прийнято низку рішень щодо підвищення розмірів посадових окладів 

державних службовців (постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 

№16, від 09.10.2020 та від 12.02.2020 № 72). Також постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2020 № 441 переглянуто розміри посадових окладів працівників 

органів місцевого самоврядування; 

5) забезпечення фінансування засад організації надання адміністративних 

послуг, створення центрів надання адміністративних послуг. 

У 2020 році центри надання адміністративних послуг при районних 

державних адміністраціях функціонували як їх структурні підрозділи і 

утримувалися за рахунок видатків, передбачених у державному бюджеті 

відповідним обласним державним адміністраціям як головним розпорядникам 

бюджетних коштів. 

Фінансування центрів, утворених при районних державних адміністраціях, 

до початку роботи центрів надання адміністративних послуг, утворених 

відповідними міськими, селищними радами, забезпечувалося обласними 

державними адміністраціями як головними розпорядниками бюджетних коштів; 

6) забезпечення фінансування проведення виборів. 

Видатки на проведення місцевих виборів у 2020 році затверджено за 

програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в обсязі 

2252,2 млн грн. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р «Про 

перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним 

розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік» з метою збільшення обсягу 

видатків за програмою «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками», серед 

іншого, скорочено видатки споживання за програмою «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів» на 251 млн грн та профінансовано в обсязі 

2000,3 млн грн або 100 % планових призначень. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра фінансів України О.Кава; директор 

Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів України 

Л.Рожкова. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- інформацію Міністерства фінансів України щодо виконання Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у частині предмету 

відання Комітету взяти до відома; 

- головам підкомітетів до 10 травня 2021 року внести пропозиції щодо 

покращення бюджетної політики та поліпшення управління бюджетними 

коштами в частині предметів відання їх підкомітетів; 

- скерувати Кабінету Міністрів України узагальнені пропозиції у вигляді 

рекомендацій Комітету щодо покращення бюджетної політики та поліпшення 

управління бюджетними коштами в частині предмету відання Комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Міністерства фінансів України щодо виконання Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у частині предмету 

відання Комітету взяти до відома. 

2. Головам підкомітетів до 10 травня 2021 року внести пропозиції щодо 

покращення бюджетної політики та поліпшення управління бюджетними 

коштами в частині предметів відання їх підкомітетів. 

3. Скерувати Кабінету Міністрів України узагальнені пропозиції у вигляді 

рекомендацій Комітету щодо покращення бюджетної політики та поліпшення 

управління бюджетними коштами в частині предмету відання Комітету. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11 народних депутатів України; 

«Проти» – 1 народний депутат України; 

«Утримались» – 7 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

3.1 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету 

Р.Лозинського та Заступника Голови Комітету, голови підкомітету з питань 

виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії А.Загоруйко 

про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, 

селищного, міського голови (реєстр. № 5241, н.д. Р.Лозинський, А.Загоруйко та 

інші). 

Доповідачі повідомили, що даним законопроектом пропонується внести 

окремі зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Виборчого кодексу України задля вдосконалення порядку дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови. 

Законопроект має на меті спростити процес призначення позачергових 

виборів у разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, 

міського голови. 
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Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гурін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови (реєстр. № 5241), поданий народними депутатами України Р.Лозинським, 

А.Загоруйко, С.Міньком, Д.Гуріним, М.Дирдіним, О.Шуляк, В.Безгіним, 

А.Клочком та іншими народними депутатами України, включити до порядку 

денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками 

його розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку 

дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови 

(реєстр. № 5241), поданий народними депутатами України Р.Лозинським, 

А.Загоруйко, С.Міньком, Д.Гуріним, М.Дирдіним, О.Шуляк, В.Безгіним, 

А.Клочком та іншими народними депутатами України, включити до порядку 

денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками 

його розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України Д.Гуріна. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказані пропозиції. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Перший заступник Голови Комітету Р.Лозинський запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку 

дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови 

(реєстр. № 5241), поданий народними депутатами України Р.Лозинським, 

А.Загоруйко, С.Міньком, Д.Гуріним, М.Дирдіним, О.Шуляк, В.Безгіним, 

А.Клочком та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу і в цілому; 

- у разі прийняття даного законопроекту в першому читанні і в цілому 

пропонується Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 
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Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради проект Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення 

повноважень сільського, селищного, міського голови (реєстр. № 5241), поданий 

народними депутатами України Р.Лозинським, А.Загоруйко, С.Міньком, 

Д.Гуріним, М.Дирдіним, О.Шуляк, В.Безгіним, А.Клочком та іншими народними 

депутатами України, включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови (реєстр. № 5241), поданий народними депутатами України Р.Лозинським, 

А.Загоруйко, С.Міньком, Д.Гуріним, М.Дирдіним, О.Шуляк, В.Безгіним, 

А.Клочком та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу і в цілому. 

3. У разі прийняття даного законопроекту в першому читанні і в цілому 

пропонується Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. 

4. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України Д.Гуріна. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримались» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

3.2 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна про проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення 

порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови та призначення позачергових місцевих виборів (реєстр. № 5241-1, н.д. 

Ю.Тимошенко, С.Соболєв, С.Власенко,  М.Цимбалюк). 

Доповідач зазначив, що метою даного законопроекту є недопущення 

порушення гарантованого конституційного права громадян України обирати та 

бути обраним до органів місцевого самоврядування, а також вдосконалення 

порядку призначення позачергових місцевих виборів у разі дострокового 
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припинення повноважень сільського, селищного, міського голови. При цьому 

пропонується внести окремі зміни до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», 

Виборчого кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України. 

Голова підкомітету Д.Гурін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення 

порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови та призначення позачергових місцевих виборів (реєстр. № 5241-1), 

внесений народними депутатами України Ю.Тимошенко, С.Соболєвим, 

С.Власенком, М.Цимбалюком, включити до порядку денного п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в першому 

читанні відхилити. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку 

дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови та 

призначення позачергових місцевих виборів (реєстр. №5241-1), поданий 

народними депутатами України Ю.Тимошенко, С.Соболєвим, С.Власенком, 

М.Цимбалюком, включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку 

дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови та 

призначення позачергових місцевих виборів (реєстр. №5241-1), поданий 

народними депутатами України Ю.Тимошенко, С.Соболєвим, С.Власенком, 

М.Цимбалюком, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України Д.Гуріна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови та призначення 

позачергових місцевих виборів (реєстр. №5241-1), поданий народними 

депутатами України Ю.Тимошенко, С.Соболєвим, С.Власенком, М.Цимбалюком, 

включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого 

скликання.  

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку 

дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови та 
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призначення позачергових місцевих виборів (реєстр. № 5241-1), поданий 

народними депутатами України Ю.Тимошенко, С.Соболєвим, С.Власенком, 

М.Цимбалюком, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

3. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України Д.Гуріна. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримались» – 4 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості та 

відкритості місцевих рад шляхом визначення відповідальних осіб за 

оприлюднення результатів поіменних голосувань (реєстр. № 4256, н.д. В.Цабаль, 

Р.Лозинський). 

Доповідач поінформував присутніх, що метою законопроекту є створення 

додаткового механізму реалізації принципу прозорості та відкритості в діяльності 

органів місцевого самоврядування шляхом визначення у законі відповідальних 

осіб за оприлюднення результатів поіменного голосування депутатів на 

пленарних засіданнях органів місцевого самоврядування у формі відкритих даних. 

Законопроектом вносяться зміни до пункту 5 частини третьої статті 50 та до 

пункту 14 частини шостої статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до яких пропонується включити до переліку повноважень 

голови обласної, районної, районної у місті ради, секретаря сільської, селищної, 

міської ради забезпечення оприлюднення результатів поіменних голосувань 

депутатів на пленарних засіданнях ради у формі відкритих даних. 

Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення Д.Гурін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

щодо забезпечення прозорості та відкритості місцевих рад шляхом визначення 

відповідальних осіб за оприлюднення результатів поіменних голосувань (реєстр. 

№ 4256), внесений народними депутатами України В.Цибалем та Р.Лозинським, 

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

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Комітет з питань бюджету у своєму висновку вважає, що  законопроект не 

матиме впливу на показники бюджетів; 

- Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу у висновку 

до законопроекту визнав його положення такими, що регулюються національним 
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законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію 

міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловлює низку зауважень до поданого законопроекту. 

На думку фахівців Управління, слушними є новели проекту в частині 

визначення посадових осіб, відповідальних за оприлюднення результатів 

поіменних голосувань депутатів на пленарних засіданнях місцевих рад, чим 

покращується механізм реалізації вимог частини третьої статті 59 Закону щодо 

обов’язкового оприлюднення відповідної інформації. Разом з тим, у висновку  

висловлюється застереження щодо неузгодження приписів законопроекту з 

положеннями частини першої статті 5 та частин першої і четвертої статті 101 

Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

прозорості та відкритості місцевих рад шляхом визначення відповідальних осіб за 

оприлюднення результатів поіменних голосувань (реєстр. № 4256), внесений 

народними депутатами України В.Цибалем та Р.Лозинським, за наслідками 

розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому; 

- у разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 4256 в цілому, Верховній Раді 

України пропонується доручити Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при 

підготовці тексту прийнятого закону для підпису Головою Верховної Ради 

України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України Д.Гуріна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» щодо забезпечення прозорості та відкритості місцевих рад шляхом 

визначення відповідальних осіб за оприлюднення результатів поіменних 

голосувань (реєстр. № 4256), внесений народними депутатами України В.Цибалем 

та Р.Лозинським, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу 

та в цілому.  

2. У разі прийняття проекту Закону України з реєстр. № 4256 в цілому, 

Верховній Раді України пропонується доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису Головою 

Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.  

3. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України Д.Гуріна. 
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На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування та органів самоорганізації населення Д.Гуріна про Рекомендації 

круглого столу в Комітеті на тему: «Нова редакція Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» через призму Європейської хартії місцевого 

самоврядування», який відбувся 1 березня 2021 року. 

Доповідач повідомив присутнім, що 1 березня 2021 року у форматі 

відеоконференції відбувся круглий стіл в Комітеті на тему: «Нова редакція Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» через призму Європейської 

хартії місцевого самоврядування». В заході взяли участь народні депутати 

України, представники Міністерства розвитку громад і територій України, 

Центральної виборчої комісії, органів місцевого самоврядування та асоціацій 

органів місцевого самоврядування, експерти та науковці. 

Д.Гурін зазначив, що за наслідками круглого столу його учасниками були 

сформовані наступні рекомендації: 

- Комітету Верховної України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування: 

визначити пріоритетним напрямком напрацювання змін до чинного Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою гармонізації 

законодавчої основи місцевого самоврядування з процесами, що відбулись в ході 

впровадження реформи децентралізації влади в Україні; 

продовжити роботу над новою редакцією Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» в період роботи Верховної Ради України дев’ятого 

скликання, гармонізувавши її зі змінами до Конституції України в частині 

децентралізації влади. 

- Постійно діючій Робочій групі Комітету Верховної Ради України з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування з питань впровадження реформи децентралізації влади в 

Україні: 

доопрацювати законопроект з урахуванням висловлених у ході обговорення 

пропозицій учасників «круглого столу» та пропозицій, що надійшли від 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та інших учасників 

«круглого столу»; 

провести серію додаткових консультацій із зацікавленими сторонами з 

метою гармонізації законодавчої основи місцевого самоврядування з процесами, 

що відбулись в ході впровадження реформи децентралізації влади в Україні; 

звернутися до Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові 

України щодо організації майданчику для спільного обговорення та консультацій 
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з питання розробки проекту Муніципального кодексу України з врахуванням 

Рекомендацій цього круглого столу та ключових положень змін до Конституції 

України в частині децентралізації влади. 

- Всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування: 

долучитися до обговорення та розробки вищевказаних законопроектів в 

рамках діяльності Постійно діючої Робочої групи Комітету Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку з питань впровадження реформи децентралізації влади в 

Україні; 

сприяти поширенню інформації про запропоновані законодавчі ініціативи 

серед членів асоціацій органів місцевого самоврядування. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- схвалити Рекомендації «круглого столу» в Комітеті Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на тему: «Нова редакція Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» через призму Європейської 

хартії місцевого самоврядування»; 

- направити Рекомендації всім зацікавленим сторонам для врахування 

висловлених у ході обговорення пропозицій під час опрацювання проекту нової 

редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Рекомендації «круглого столу» в Комітеті Верховної Ради 

України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування на тему: «Нова редакція Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» через призму Європейської 

хартії місцевого самоврядування» (додаються). 

2. Направити Рекомендації всім зацікавленим сторонам для врахування 

висловлених у ході обговорення пропозицій під час опрацювання проекту нової 

редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6. 

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

рішень Комітету від 4 вересня 2019 року (Протокол № 1) «Про створення та 
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визначення предметів відання підкомітетів Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування», «Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку 

та містобудування», «Про розподіл обов’язків між Першим заступником та 

заступниками Голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування». 

Доповідач повідомив, що від членів Комітету надійшла ініціатива з 

оптимізації роботи Комітету шляхом внесення змін до його структури, а саме: 

предмети відання щодо засад місцевого самоврядування, спеціального статусу 

міст Києва та Севастополя визначити за підкомітетом з питань адміністративно-

територіального устрою, а предмети відання щодо статусу депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, 

міських голів - за підкомітетом з питань регіональної політики та місцевих 

бюджетів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; експерт Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» І.Пілько. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

 у Рішенні Комітету «Про створення та визначення предметів відання 

підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування»: 

1) у пункті 1: 

- абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування»; 

- абзац п’ятий виключити; 

2) у пункті 2: 

- слова «Підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою» 

доповнити словами «та місцевого самоврядування» та групу підпунктів предмету 

відання підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування викласти в такій редакції: 

«1) адміністративно-територіальний устрій України, зокрема: 

- утворення і ліквідація районів; 

- встановлення і зміна меж районів і міст; 

- найменування і перейменування населених пунктів, районів; 

- віднесення населених пунктів до категорії міст; 

2) добровільне об’єднання територіальних громад; 

3) засади місцевого самоврядування; 

4) спеціальний статус міст Києва та Севастополя; 

5) законодавче забезпечення діяльності асоціацій органів місцевого 

самоврядування; 

6) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним»; 
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- слова «Підкомітет з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення» та групу підпунктів 1-7 предмету відання підкомітету з 

питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення виключити; 

- групу підпунктів предмету відання підкомітету з питань регіональної 

політики та місцевих бюджетів викласти в такій редакції: 

«1) засади регіональної політики; 

2) співробітництво територіальних громад; 

3) спільна власність територіальних громад; 

4) місцеві бюджети; 

5) статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів 

місцевих рад; 

6) статус сільських, селищних, міських голів; 

7) органи самоорганізації населення; 

8) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним». 

 у пункті 1 Рішення Комітету «Про обрання голів та членів підкомітетів 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування»: 

1) у підпункті 3 слова «підкомітет з питань адміністративно-територіального 

устрою» доповнити словами «та місцевого самоврядування»; 

2) підпункт 4 виключити. 

 абзац другий пункту 2 Рішення Комітету «Про розподіл обов’язків між 

Першим заступником та заступниками Голови Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування» викласти в такій редакції: 

«Першому заступнику голови Комітету Лозинському Роману Михайловичу 

здійснювати координацію діяльності підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування». 

 контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. У Рішенні Комітету «Про створення та визначення предметів відання 

підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування»: 

1) у пункті 1: 

- абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 

самоврядування»; 

- абзац п’ятий виключити; 

2) у пункті 2: 

- слова «Підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою» 

доповнити словами «та місцевого самоврядування» та групу підпунктів предмету 

відання підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування викласти в такій редакції: 

«1) адміністративно-територіальний устрій України, зокрема: 

- утворення і ліквідація районів; 
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- встановлення і зміна меж районів і міст; 

- найменування і перейменування населених пунктів, районів; 

- віднесення населених пунктів до категорії міст; 

2) добровільне об’єднання територіальних громад; 

3) засади місцевого самоврядування; 

4) спеціальний статус міст Києва та Севастополя; 

5) законодавче забезпечення діяльності асоціацій органів місцевого 

самоврядування; 

6) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним»; 

- слова «Підкомітет з питань місцевого самоврядування та органів 

самоорганізації населення» та групу підпунктів 1-7 предмету відання підкомітету з 

питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення виключити; 

- групу підпунктів предмету відання підкомітету з питань регіональної 

політики та місцевих бюджетів викласти в такій редакції: 

«1) засади регіональної політики; 

2) співробітництво територіальних громад; 

3) спільна власність територіальних громад; 

4) місцеві бюджети; 

5) статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів 

місцевих рад; 

6) статус сільських, селищних, міських голів; 

7) органи самоорганізації населення; 

8) інші питання, з опрацювання яких Комітет не є головним». 

2. У пункті 1 Рішення Комітету «Про обрання голів та членів підкомітетів 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування»: 

1) у підпункті 3 слова «підкомітет з питань адміністративно-територіального 

устрою» доповнити словами «та місцевого самоврядування»; 

2) підпункт 4 виключити. 

3. Абзац другий пункту 2 Рішення Комітету «Про розподіл обов’язків між 

Першим заступником та заступниками Голови Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування» викласти в такій редакції: 

«Першому заступнику голови Комітету Лозинському Роману Михайловичу 

здійснювати координацію діяльності підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування». 

4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на Секретаря Комітету 

Д.Ісаєнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України; 

«Проти» – 4 народні депутати України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 
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7. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України Т.Ковтун про проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України 

невластивих повноважень (реєстр. № 5052, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач повідомила, що метою законопроекту є посилення спроможності 

Уряду України до стратегічного планування та формування державної політики 

шляхом його розвантаження від розгляду відомчих, операційних та технічних питань. 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про пропозицію 

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

органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України включити до 

Порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень» (реєстр. № 

5052) та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України 

Т.Ковтун. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування, розглянувши законопроект, ухвалив рішення 

рекомендувати Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування внести на розгляд 

Верховної Ради України пропозицію прийняти законопроект за основу; 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

за результатами аналізу законопроекту висловлює до нього низку зауважень, 

зокрема, щодо недоцільності передачі окремих повноважень Уряду України 

центральним органам виконавчої влади, незавершеності механізмів правового 

регулювання, наявності суперечностей положень законопроекту як між собою, так 

і з положеннями інших нормативно-правових актів, тощо. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував:  

- рекомендувати Верховній Раді України включити до Порядку денного 

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення 

Кабінету Міністрів України невластивих повноважень» (реєстр. № 5052); 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів 

України невластивих повноважень» (реєстр. № 5052), внесений Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- у разі прийняття законопроекту за наслідками розгляду в першому читанні 

за основу звернутись до парламентських комітетів з проханням надати пропозиції 
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до законопроекту з метою його фахового доопрацювання для розгляду Верховною 

Радою України у другому читанні; 

- доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України,  голову 

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

органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити до Порядку денного 

п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення 

Кабінету Міністрів України невластивих повноважень» (реєстр. № 5052). 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення 

Кабінету Міністрів України невластивих повноважень» (реєстр. № 5052), 

внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

3. У разі прийняття законопроекту за наслідками розгляду в першому 

читанні за основу звернутись до парламентських комітетів з проханням надати 

пропозиції до законопроекту з метою його фахового доопрацювання для розгляду 

Верховною Радою України у другому читанні. 

4. Доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному 

засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України,  голову 

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

органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка.   

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

8. 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки України 

І.Гарбарука про проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону 

України «Про державні нагороди України» (реєстр. № 5327, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформував присутніх, що зазначений законопроект внесений 

з метою увічнення пам’яті видатного українського вченого та організатора науки 

академіка Бориса Патона шляхом перейменування Державної премії України в 

галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона. 

Таким чином, законопроектом пропонується внести зміни до переліку 

Державних премій України, визначених статтею 11 Закону України «Про державні 

нагороди України», та перейменувати Державну премію України в галузі науки і 

техніки в Національну премію України імені Бориса Патона, а також привести 
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терміни у відповідність до законів України «Про повну загальну середню освіту», 

«Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про вищу освіту». 

Голова Комітету А.Клочко поінформував присутніх про пропозицію 

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

органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород – 

запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України включити до 

Порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень» (реєстр. № 

5052) та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в 

цілому з врахуванням таких пропозицій Комітету: 

1. Абзац другий підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в 

такій редакції: 

«за створення підручників для закладів загальної середньої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої 

освіти, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню 

знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів»; 

2. Абзац другий пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції: 

«професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища освіта»; 

3. Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити пунктом 2 

такого змісту: 

«2. Особи, нагороджені Державною премією України в галузі науки і 

техніки до набрання чинності цим Законом, мають права і обов'язки осіб, 

нагороджених Національною премією України імені Бориса Патона»; 

у зв’язку з цим, пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» вважати 

пунктом 3. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; заступник Міністра освіти і науки України І.Гарбарук. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

розглянувши законопроект, погодилося з потребою оновлення та уніфікації 

нагородного законодавства України шляхом внесення запропонованих змін та 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути 

прийнятий за основу; 

- Національна академія наук України відзначає, що прийняття 

законопроекту в запропонованій редакції може призвести до виникнення 

прогалини у правовому регулюванні прав і обов'язків осіб, нагороджених 

Державною премією України в галузі науки і техніки після її перейменування на 

Національну премію України імені Бориса Патона, оскільки законопроект не 

містить застережень щодо поширення Закону України «Про державні нагороди 

України» на правовідносини, пов’язані з нагородженням осіб Державною премією 

України в галузі науки і техніки. Враховуючи викладене НАН України пропонує 

доповнити розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» новим пунктом такого 

змісту: «2. Особи, нагороджені Державною премією України в галузі науки і 
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техніки до набрання чинності цим Законом, мають права і обов'язки осіб, 

нагороджених Національною премією України імені Бориса Патона». 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував:  

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» 

(реєстр. № 5327), поданий Кабінетом Міністрів України, включити до порядку 

денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, визначити його 

як невідкладний відповідно до статті 101 Регламенту Верховної Ради України, 

скоротивши наполовину строк внесення альтернативних законопроектів; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» 

(реєстр. № 5327) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу 

та в цілому з врахуванням таких пропозицій Комітету: 

1. Абзац другий підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в 

такій редакції: 

«за створення підручників для закладів загальної середньої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої 

освіти, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню 

знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів»; 

2. Абзац другий пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції: 

«професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища освіта»; 

3. Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити пунктом 2 

такого змісту: 

«2. Особи, нагороджені Державною премією України в галузі науки і 

техніки до набрання чинності цим Законом, мають права і обов'язки осіб, 

нагороджених Національною премією України імені Бориса Патона»; 

у зв’язку з цим, пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» вважати 

пунктом 3; 

- у разі прийняття проекту Закону в першому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання; 

- співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 93 Регламенту Верховної Ради проект Закону України про внесення змін до 

статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» (реєстр. № 5327), 

поданий Кабінетом Міністрів України, включити до порядку денного п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, визначити його як невідкладний 
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відповідно до статті 101 Регламенту Верховної Ради України, скоротивши 

наполовину строк внесення альтернативних законопроектів.  

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні 

нагороди України» (реєстр. № 5327) за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому з врахуванням таких пропозицій Комітету: 

1. Абзац другий підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в 

такій редакції: 

«за створення підручників для закладів загальної середньої освіти, 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої 

освіти, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню 

знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів»; 

2. Абзац другий пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції: 

«професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища освіта»; 

3. Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити пунктом 2 

такого змісту: 

«2. Особи, нагороджені Державною премією України в галузі науки і 

техніки до набрання чинності цим Законом, мають права і обов'язки осіб, 

нагороджених Національною премією України імені Бориса Патона»; 

у зв’язку з цим, пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» вважати пунктом 3. 

3. У разі прийняття проекту Закону в першому читанні та в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці відповідного тексту на підпис Голові Верховної 

Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.  

4. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 16 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 15 народних депутатів України; 

«Не брав участь у голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова Комітету                      ______________             А.КЛОЧКО 

 
 
 

Секретар Комітету                 ______________    Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

14 квітня 2021 року 

 

І. Виконання контрольних повноважень 

1. Про інформацію щодо стану трансформації центрів надання 

адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях, до 

центрів надання адміністративних послуг, утворених органами місцевого 

самоврядування. 

2. Про інформацію Міністерства фінансів України щодо виконання Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині предмету 

відання Комітету. 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

3. Про проекти Законів: 

3.1) про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови (реєстр. № 5241, н.д. Р.Лозинський, А.Загоруйко та інші); 

3.2) про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення 

порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського 

голови  та  призначення  позачергових  місцевих  виборів  (реєстр. № 5241-1,  

н.д. Ю.Тимошенко, С.Соболєв, С.Власенко,  М.Цимбалюк). 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо забезпечення прозорості та відкритості місцевих 

рад шляхом визначення відповідальних осіб за оприлюднення результатів 

поіменних голосувань (реєстр. № 4256, н.д. В.Цабаль, Р.Лозинський). 

ІІІ. Організаційні питання 

5. Про Рекомендації круглого столу в Комітеті на тему: «Нова редакція 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» через призму 

Європейської хартії місцевого самоврядування», який відбувся 1 березня 2021 року. 

6. Про внесення змін до рішень Комітету від 4 вересня 2019 року (Протокол 

№1) «Про створення та визначення предметів відання підкомітетів Комітету з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування», «Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету 

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування», «Про розподіл обов’язків між Першим заступником 

та заступниками Голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування». 

ІV. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

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

щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень 

(реєстр. № 5052, КМУ, Д.Шмигаль).  

8. Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України «Про 

державні нагороди України» (реєстр. № 5327, КМУ, Д.Шмигаль). 

V. Різне 


